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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

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

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

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

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ПАТЕНТИ / Patents 
Meђународни кодови за идентификацију 

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

Други датуми, датум излагања на међународној изложби (23) Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition 

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

Датум објављивања пријаве (43) Publication date of the unexamined application 

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

Number of the earlier application (or patent) to which the 

present document is an addition 

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена (62) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been divided out 

Број основног патента  за сертификат о додатној заштити   (68) Number of the basic patent for an SPC 

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

Име носиоца патента (73) Name of the owner of patent 

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

Број и датум подношења међународне пријаве (86) Number and filing date of the international application 

Број и датум међународне објаве (87) 
Number and date of the publication of the interational 

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

о додатној заштити 
(94) Duration of the SPC or date of expiry of the SPC 

Назив производа (95) Name of the product 

Датум и број пријаве европског патента (96) Date and number of the European patent application 

Датум и број објаве признатог европског патента (97) Date and number of publication of the granted European patent 
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

Објава пријаве патената  са извештајем о стању технике A1 Publication of the patent application with search report 

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике А2 Publication of the patent application without search report 

Посебна објава извештаја о стању технике А3 Separate publication of search report 

Исправљена прва страна А документа (А1, А2) А8 Corrected title page of an A document (A1, A2) 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Исправљена прва страна B документа (B1, B2) B8 Corrected title page of an B document (B1, B2) 

Исправљен спис B документа B9 Complete reprint of an B document (B1, B2) 

Мали патенти U1 Petty patents 

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити I1 Publication of the request for the grant of an SPC 

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A01M 1/06 (2006.01)

 A01K 67/033 (2006.01)

 A01M 5/00 (2006.01)

 G01N 1/34 (2006.01) 

(11) 2020/0645 A1 

(21) P-2020/0645 (22) 05.09.2019. 

(54) POSTUPAK ZA UKLANJANJE DLAKA SA 

GUBAREVIH (LYMANTRIA DISPAR) JAJA 

UPOTREBOM APARATA ZA UKLANJANJE 

DLAKA SA GUBAREVIH   (LYMANTRIA 

DISPAR) JAJA. 

(71) INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I 

ŽIVOTNU SREDINU, Antona Čehova 13d, 21000, 

Novi Sad, RS 

(72) STOJANOVIĆ, Dejan, Bulevar cara Lazara 27, 

21000, Novi Sad, RS; KLJAJIĆ, Ljubomir, Oblačića 

Rada 28, 21000, Novi Sad, RS; ORLOVIĆ, Saša, 

Radomira Raše Radujkova 20, 21000, Novi Sad, RS 

(57) Postupak za uklanjanje dlaka sa gubarevih 

(Lymantria dispar) jaja upotrebom aparata za uklanjanje 

dlaka sa gubarevih (Lymantria dispar) jaja zasniva se na 

primeni aparata za uklanjanje dlaka sa gubarevih 

(Lymantria dispar) jaja, gde se aparat za uklanjanje dlaka 

sa gubarevih (Lymantria dispar) jaja priključuje sa jedne 

strane na usisnu cev usisnog aparata, prikupljena i 

neobrađena gubareva (Lymantria dispar) jaja se smeštaju 

u cilindrični umetak sa mrežicom (1.4), te se zatvarač 

(1.3) sa navojem i mehanizmom za uklanjanje dlaka se 

nakon unošenja legla, čvrsto navija i aparat zatvara, 

zatim se uključuje aparat sa elektro-motorom, koji treba 

da obezbedi obrtni momenat osovine, a samim tim i 

četkice (3.6) za čišćenje, nakon čega se rotiranjem 

četkice (3.6) za čišćenje u smeru kazaljke na satu, u 

vremenskom intervalu i sa određenim pritiskom na jaja 

gubara, eliminišu dlake sa istih, dok istovremeno usisni 

uređaj obezbeđuje cirkulaciju vazduha u pravcu istog, te 

obezbeđuje uklanjanje dlaka iz cilindričnog umetka sa 

mrežicom (1.4) nakon čega u cilindričnom umetku sa 

mrežicom (1.4) ostaju očišćena jaja gubara, usisni aparat 

se isključuje i time je postupak završen. 

  

 
 

 

 

 

(54) PROCEDURE FOR REMOVING HAIR FROM 

GYPSY MOTH (Lymantria dispar) EGGS USING 

HAIR REMOVAL APPARATUS FROM GYPSY 

MOTH (Lymantria dispar) EGGS 

(57) The procedure for removing hair from Lymantria 

dispar eggs using an apparatus for removing hair from 

gypsy moth (Lymantria dispar) eggs is based on the use 

of an apparatus for removing hair from gypsy moth 

(Lymantria dispar) eggs, where the apparatus for removing 

hair from gypsy moth (Lymantria dispar) eggs is connected 

on one side to the suction pipe of the suction apparatus, the 

collected and untreated gypsy moth (Lymantria dispar) eggs 

are placed in a cylindrical insert with a mesh (1.4), and the 

cap (1.3) with a thread and a mechanism for hair removal 

after entering the litter, is tightly screwed and closes the 

appliance, then the apparatus with the electric motor is 

switched on, which should provide the torque of the shaft, 

and thus of the cleaning brushes (3.6), thereafter the 

cleaning brush (3.6) is rotated clockwise, in a time interval 

and with a certain pressure on the gypsy moth eggs, 

eliminate hairs from them, while at the same time the 

suction device provides air circulation in the direction of the 

same, and provides hair removal from the cylindrical insert 

with the mesh (1.4), after which the cleaned eggs remain in 

the cylindrical insert with the mesh (1.4), the suction 

apparatus is switched off and thus the procedure is 

completed. 
 

(51)  B60W 50/14 (2020.01)

 G06F 8/34 (2018.01) 
(11) 2019/1345 A1 

(21) P-2019/1345 (22) 16.10.2019. 

(54) POSTUPAK I SISTEM ZA UBACIVANJE 

OBAVEŠTENJA U TOK REPRODUKCIJE 

MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA U VOZILU 

(71) RT-RK DOO, Narodnog Fronta 23a ,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, dr, Preradovićeva 23, 21133 

Petrovaradin, RS; ĐUKIĆ, Miodrag, Narodnog Fronta 

34, 21000 Novi Sad, RS; SUBOTIĆ, Miloš, Đure 

Jakšića 47, 22000 Sremska Mitrovica, RS; LUKIĆ, 

Nemanja, Vojislava Ilića 3, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Postupak i sistem za ubacivanje obaveštenja u tok 

reprodukcije multimedijalnog sadržaja u vozilu ima za 

novost blok (202) za generisanje obaveštenja koja su 

lokalno zavisna u vezi stanja na putu, lokalnih 

informacija i informacija o samom vozilu. Novi blok 

(202) je deo kontrolne upravljačke jedinice (300) u 

vozilu i ubacuju se u izvorni multimedijalni sadržaj na 

način da je video signal u odnosu na izvorni video signal 

izraženiji i takođe i audio signal kao i sa više 

animacionih efekata da bi se privukla pažnja vozača. 
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Centralna informaciona jedinica ECU (300) sadrži 

operativni sistem i aplikacije - media plejer, koje 

reprodukciju multimedijalni sadržaj. Multimedijalni sadržaj 

se obrađuje tako da se prvo demultipleksera izvorni signal 

pa se detektuje obaveštenje i u bloku (202) za obaveštenja 

se kreira novi signal koji je audio i video najglašeniji od 

izvornog signala, i sa animacionim efektima obaveštenja 

koja su lokalno zavisna na datoj putanji, teritoriji, nakon 

čega se novi signal obrađuje putem demultipleksera (201), 

audio/video dekodera (203) i grafičkog kompozitora (204) 

koji dodatno obrađuje tekst, dubinu boja i animacione 

efekte i tako se novi signal onda reprodukuje putem izlazne 

sprege (205). 

  

 
 

(54) THE METHOD AND SYSTEM FOR INSERTING 

A NOTIFICATION INTO A MULTIMEDIA 

CONTENT STREAM IN A VEHICLE  

 

(57) The method and system for inserting a notification 

into a multimedia content stream in a vehicle has a 

novelty unit (202) for generating notification that are 

locally dependent on road conditions, local information 

and information about the vehicle itself. The new block, 

unit (202) is part of the control unit (300) in the vehicle and 

is inserted into the original multimedia content stream in 

such a way that the video signal is more pronounced over 

the original video signal and also the audio signal as well as 

with more animation effects to attract driver attention. The 

ECU- Central Information Unit (300) contains the operating 

system and applications - media player, that play 

multimedia content. The multimedia content is processed 

by first demultiplexing the original signal and detecting the 

notification, and in the notification block, unit (202), a new 

signal is created which is the audio and video loudest and 

strongest then the original signal, and with animation effects 

of the notifications that are locally dependent in a given 

path, territories, after which the new signal is processed via 

a demultiplexer (201), an audio / video decoder (203), and a 

graphic composer (204) that further processes text, color 

depth and animation effects, and so the new signal is then 

reproduced via an output link (205). 
 

(51)  B65D 8/00 (2006.01) (11) 2021/0314 A2 

(21) P-2021/0314 (22) 12.03.2021. 

(54) NAVOJNA LIMENKA 

(71) ANTIĆ, Stefan, Rastka Petrovića 67/5,  

11050, Beograd, RS 

(72) ANTIĆ, Stefan, Rastka Petrovića 67/5,  

11050, Beograd, RS 

(74) ANTIĆ, Stefan, Majke Jugovića 34,  

37000 Kruševac 

(57) Navojna limenka, uopšteno posmatrano spada u 

oblast ambalaže od aluminijuma namenjene za sipanje 

tečnosti, transportovanje od proizvođača amabalaže do 

proizvođača pića, transportovanje od proizvođača pića 

do kranjih potrošača, kao i za skladištenje i 

konzumiranje od strane potrošača. Navojna limenka 

izrađena je od aluminijumskih listova presovanjem i 

navijanjem, čime dobijamo dva polusferna dela sa 

navojnima nastavcima na kojima se nalaze otvori za 

sipanje i ispijanje tečnosti koji su različito pozicionirani 

kako bi se limenka otvarala i zatvarala, a kada se dva 

polusferna dela spoje dobijamo sferni oblik limenke, a 

silikon na užem navojnom delu obezbeđuje da tečnost ne 

curi, dok širi navojni deo u svom sfernom delu ima 

udubljenje kako bi bilo moguće stabilno stajanje na 

ravnoj površini i ređanje limenke jedne preko druge. 

  

 
 

(54) THREADED CAN 

 

(57) The threaded can, in general, belongs to the field of 

aluminum packaging intended for pouring liquids, 

transportation from packaging manufacturers to 

beverage producers, transportation from beverage 

producers to end consumers, as well as for storage and 

consumption by consumers. The threaded can is made of 

aluminum sheets by pressing and winding, which gives 

us two hemispherical parts with threaded extensions on 

which there are openings for pouring and drinking 

liquids that are differently positioned to open and close 

the can, and when two hemispherical parts join we get 

spherical shape of the can, and the silicone on the 

narrower threaded part ensures that the liquid does not 

leak, while the wider threaded part has a recess in its 

spherical part so that it is possible to stand stably on a 

flat surface and arrange the can over each other. 
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(51)  C01D 15/00 (2006.01)

 C01B 25/30 (2006.01)

 C01B 35/06 (2006.01)

 C01D 7/22 (2006.01)

 C01D 7/26 (2006.01)

 C01D 15/08 (2006.01)

 C07F 1/02 (2006.01)

 C22B 26/12 (2006.01) 

(11) 2020/1516 A1 

(21) P-2020/1516 (22) 11.12.2020. 

(30) TR  11.10.2019.  2019/15707 

(54) IZDVAJANJE LITIJUMA IZ BLAGIH 

RASTVORA BORAKSA 

(71) ETI MADEN ISLETMELERI GENEL 

MUDURLUGU, Ayvali Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad.Afra Sk. No. 1/A, 06010, Ankara, TRIF:DURDU 

AYDIN, Aysun, Eti Maden Isletmeleri Genel Mudurlugu 

Teknoloji Gelistirme Dairesi Baskanlıgı, Bahcekapı, 

Mah. Fsm Bulv. No:179, Ankara, TR; CAN, Hasan, Eti 

Maden Isletmeleri Genel Mudurlugu Teknoloji 

Gelistirme Dairesi Baskanlıgı, Bahcekapı, Mah. Fsm 

Bulv. No:179, Ankara, TR; YILDIRAN, SERİN, 

Melike, Eti Maden Isletmeleri Genel Mudurlugu 

Teknoloji Gelistirme Dairesi Baskanlıgı, Bahcekapı, 

Mah. Fsm Bulv. No:179, Ankara, TR; ETİN, Fazlı, 

Cabbar, Eti Maden Isletmeleri Genel Mudurlugu 

Teknoloji Gelistirme Dairesi Baskanlıgı, Bahcekapı, 

Mah. Fsm Bulv. No:179, Ankara, TR<S; RAŞLIOĞLU, 

Derya, Eti Maden Isletmeleri Genel Mudurlugu Cihan 

Sok.No:2 06430 Sihhiye Ankara TURKIYE / Hizmet, 

Ankara, TR 

(72) DURDU AYDIN, Aysun, Eti Maden Isletmeleri 

Genel Mudurlugu Teknoloji Gelistirme Dairesi 

Baskanlıgı, Bahcekapı, Mah. Fsm Bulv. No:179, Ankara, 

TR; CAN, Hasan, Eti Maden Isletmeleri Genel 

Mudurlugu Teknoloji Gelistirme Dairesi Baskanlıgı, 

Bahcekapı, Mah. Fsm Bulv. No:179, Ankara, TR; 

YILDIRAN, SERİN, Melike, Eti Maden Isletmeleri 

Genel Mudurlugu Teknoloji Gelistirme Dairesi 

Baskanlıgı, Bahcekapı, Mah. Fsm Bulv. No:179, Ankara, 

TR<; ETİN, Fazlı, Cabbar, Eti Maden Isletmeleri Genel 

Mudurlugu Teknoloji Gelistirme Dairesi Baskanlıgı, 

Bahcekapı, Mah. Fsm Bulv. No:179, Ankara, TR<S; 

RAŞLIOĞLU, Derya, Eti Maden Isletmeleri Genel 

Mudurlugu Cihan Sok.No:2 06430 Sihhiye Ankara 

TURKIYE / Hizmet, Ankara, TR 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na metod izdvajanja litijuma 

iz blagih rastvora boraksa. Zahvaljujući metodi koja je 

predmet pronalaska, bor iz blagog rastvora odstranjuje se 

iz sredine kao boraks dekahidrat i prilikom odvijanja 

ovog postupka odstranjivanja ne koriste se hemikalije 

organskog porekla, ekstrakcija tečnost-tečnost ili smole 

koje modifikuju jone. 

  

 

(54)  EXTRACTION OF LITHIUM FROM MILD 

BORAX SOLUTIONS 

 

(57) The invention relates to a method of extracting 

lithium from mild borax solutions.  According to the 

method which is the subject of the invention, boron is 

removed from the medium as borax decahydrate and in 

this removal process, chemicals of organic origin, liquid-

liquid extraction or ion-modifying resins are not used. 
 

(51)  C22B 15/00 (2006.01)

 C22B 3/04 (2006.01) 
(11) 2021/0231 A2 

(21) P-2021/0231 (22) 28.10.2016. 

(30) AU  30.10.2015.  2015904452 

(54) LUŽENJE NA GOMILI 

(71) TEHNOLOGICAL RESOURCES PTY. LIMITED, 

Level 7, 360 Collins Street, 3000, Melbourne, Victoria, AU 

(72) BROWN, Paul, Leslie, 15 David Smith Place, 2533, 

Kiama, New South Wales, AU; HACKL, Ralph, Peter, 

62 Rutland Avenue, 3930, Mount Eliza, Victoria, AU; 

GROCOTT, Stephen, Charles, 83 Bradleys Lane, 3113, 

North Warrandyte, Victoria , AU 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 

(57) Metod luženja halkopiritinih ruda uključuje korake 

formiranja aglomerata fragmenata halkopiritnih ruda i 

srebra i luženje aglomerata pogodnom tečnošću za 

luženje. 

  

 
 

(54) HEAP LEACHING 

 

(57) A method of leaching chalcopyrite ores includes the 

steps of forming agglomerates of fragments of 

chalcopyrite ores and silver and leaching the 

agglomerates with suitable leach liquor. 
 

(51)  G06Q 30/02 (2012.01) (11) 2019/1297 A1 

(21) P-2019/1297 (22) 04.10.2019. 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA UBACIVANJE 

REKLAMA U VIDEO TOK MULTIMEDIJE 

VOZILA 
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(71) RT-RK DOO, Narodnog fronta 23 a ,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, Preradovićeva 23, 21133 

Petrovaradin, RS; PAVKOVIĆ, Bogdan, Uroša 

Martinovića 8/26, 11070 Beograd, RS; BAŠIČEVIĆ, 

Ilija, Bulevar Cara Lazara 90, 21000 Novi Sad, RS; 

MARINKOVIĆ, Vladimir, Fruškogorska 31, 21000 

Novi Sad, RS 

(57) Систем и поступак за убацивање реклама у 

видео ток мултимедије возила омогућава креирање 

видео тока реклама према историји интересовања 

корисника и најближим тачкама од интереса на 

путањи кретања возила има за носвост да се 

компонента која креира путању сигнала прошири 

блоком (220) за убацивање реклама. Блок (220) 

лредставља надоградњу чија је карактеристика да 

формира нови сигнал S' са рекламама 

персонализованим за конкретног корисника. Постоје 

два случаја, први када изворни сигнал S типа видео 

уживо, блок (220) за убацивање реклама у упитној 

фази (130) открива временски прозор реклама као и 

његово време трајања, затим у фази (140) креира 

нови сигнал S' са рекламама до попуне временског 

прозора a потом га у фази (145) прослеђује 

демултиплексеру (220). Други случај је када је 

изворни сигнал S типа видео на захтев, тада блок 

(220) у фази (155) формира нови сигнал S' са 

персонализованим рекламама док у фази (160) врши 

снимање изворног сигнала S у снимани сигнал Sr, да 

би након фазе (165) замене изворног сигнала S новим 

сигналаом S' пo завршетку реклама путници могли 

наставити гледати жељени видео. 

  

 
 

(54) THE SYSTEM AND PROCEDURE FOR 

INSERTING ADVERTISEMENTS INTO THE VIDEO 

STREAM OF A VEHICLE MULTIMEDIA  

 

(57) The system and procedure for inserting 

advertisements into the video stream of a vehicle 

multimedia creates a video stream with advertisement 

according to history of the user's interest and the closest 

points of interest in the vehicle movement path has a 

advertisement insertion block (220) whose characteristic 

is to form a new signal S' with advertisements 

personalized for a particular user. There are two cases, 

first when the original signal S is a live video stream 

signal, the block (220) for inserting commercials in the 

query phase (130) detects the time window of the 

advertisements as well as its duration, then in phase 

(140) creates a new signal S 'with advertisements up to it 

fills the time window and then passes it to the 

demultiplexer (220) in phase (145). Another case is 

when the original signal S is video on demand, then the 

block (220) in phase (155) forms a new signal S 'with 

personalized advertisements while in phase (160) it 

records the original signal S in the recorded signal Sr. In 

phase (165) of replacing the original signal with new 

signal S' passengers continue to watch the desired video. 
 

(51)  H04N 21/00 (2011.01)

 B60W 50/10 (2012.01)

 G06F 3/01 (2006.01) 

(11) 2019/1370 A1 

(21) P-2019/1370 (22) 23.10.2019. 

(54) POSTUPAK IZBORA OPTIMALNIH 

PARAMETARA ZA REPRODUKCIJU VIDEO 

SIGNALA NA MULTIMEDIJALNOM UREĐAJU U 

VOZILU 

(71) RT-RK DOO, Narodnog fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) BJELICA, Milan, Preradovićeva 23, 21133 

Petrovaradin, RS; POPOVIĆ, Miroslav, Lasla Gala 7/14, 

21000 Novi Sad, RS; ANTIĆ, Marija, Jurija Gagarina 

102, 11073 Novi Beograd, RS; BAŠIĆEVIĆ, Ilija, 

Bulevar Cara Lazara 90, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Postupak izbora optimalnih parametara za 

reprodukciju video signala na multimedijalnom uređaju 

u vozilu koji omogućava izbor vrednosti kompresije i 

rezolucije na osnovu položaja (250, 260 i 270) glave i 

pravca (220, 230 i 240) pogleda vozača u cilju uštede 

propusnog opsega ima za novost da u fazi (105) primi 

podatke sa kamere (210) sistema za nadzor vozača (200), 

da ih uporedi sa unapred pretpostavljenim mogućim 

slučajevima položaja (250, 260 i 270) glave i pravca 

(220, 230 i 240) gledanja vozača i u zavisnosti od 

podudaranja sa mogućim slučajevima u fazama (120) i 

(150) odabere optimalne parametre rezolucije i 

kompresije video signala za reprodukciju na 

multimedijalnom uređaju vozila. 
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(54) METHOD OF SELECTING THE OPTIMAL 

PARAMETERS FOR PLAYING VIDEO SIGNALS 

ON A MULTIMEDIA DEVICE IN THE VEHICLE 

 

(57) Method of selecting the optimum parameters for 

video playback on a multimedia device in a vehicle 

allows the selection of compression and resolution 

values based on the positions of (250, 260 and 270) head 

and views direction (220, 230 and 240) of the driver, in 

order to save bandwidth. In the phase (105) of receiving 

data from the camera (210) of the driver monitoring 

system (200), received data are compared with the 

presumed possible cases of the position (250, 260 and 

270) of the head and direction (220, 230 and 240) of the 

driver's view and depending on the coincidence with the 

possible cases in phases (120) and (150) are selected 

optimal parameters of video signal resolution and 

compression for playback on a vehicle multimedia 

device. 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  A01B 71/04 (2006.01)

 A01B 5/00 (2006.01)

 A01B 7/00 (2006.01)

 A01B 15/16 (2006.01) 

(21) P-2020/0161 

(13) A3 

  
 

(51)  C08F 220/00 (2006.01)

 C08F 220/06 (2006.01)

 C08F 220/56 (2006.01)

 C08L 33/26 (2006.01)

 F26B 5/00 (2006.01)

 F26B 5/04 (2006.01)

 F26B 5/06 (2006.01) 

(21) P-2020/1525 

(13) A3 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
16.03.2021. - 15.04.2021. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2020/1029 промењена је у ГРАЂЕВИСНКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ ГПИ ПОРТ ДОО, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА БАЧКА 

ТОПОЛА, Maršala Tita 34, 24300 Bačka Topola, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01B 9/00 (2006.01) (11) 61553 B1 

(21) P-2021/0143 (22) 09.02.2018. 

(30) DE  10.02.2017.  102017102683 

(86) WO 09.02.2018.   PCT/EP2018/053313 

(87) WO 16.08.2018.   WO 2018/146263 

(96) 09.02.2018.   18707856.3 

(97) 11.11.2020.   EP3579678 B   2020/46   DE 

(54) PLUŽNI UREĐAJ SA DVA REZNA 

ELEMENTA 

PLOUGH DEVICE COMPRISING TWO CUTTING 

ELEMENTS 

(73) HUBER, Franz-Ferdinand, Franz-Nabl-Gasse 15, 

8430 Leibnitz, AT 

(72) HUBER, Franz-Ferdinand, Franz-Nabl-Gasse 15, 

8430 Leibnitz, AT 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 
 

(51)  A01D 34/135 (2006.01) (11) 61670 B1 

(21) P-2021/0411 (22) 02.08.2019. 

(30) DE  02.08.2018.  102018118815 

DE  08.08.2018.  102018119326 

(86) WO 02.08.2019.   PCT/EP2019/070906 

(87) WO 06.02.2020.   WO 2020/025798 

(96) 02.08.2019.   19752989.4 

(97) 13.01.2021.   EP3637978 B   2021/02   DE 

(54) SISTEM ZA SEČENJE SA DVOSTRUKIM 

NOŽEM 

DOUBLE KNIFE CUTTING SYSTEM 

(73) ESM ENNEPETALER SCHNEID- UND 

MÄHTECHNIK GMBH & CO. KG, Kölner Strasse 29, 

58256 Ennepetal, DE 

(72) OEHLER, Wolfgang, Stettiner Straße 23, 51688 

Wipperfürth, DE; NÜRNBERG, Alexander, Bergweg 

42-46, 58313 Herdecke, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A01G 9/14 (2006.01)

 A01G 31/06 (2006.01) 
(11) 61642 B1 

(21) P-2021/0343 (22) 30.07.2018. 

(30) IT  08.08.2017.  201700092004 

(86) WO 30.07.2018.   PCT/IB2018/055670 

(87) WO 14.02.2019.   WO 2019/030606 

(96) 30.07.2018.   18759403.1 

(97) 03.03.2021.   EP3664597 B   2021/09   EN 

(54) AUTOMATSKI MODULARNI SISTEM ZA 

UPRAVLJANJE VERTIKALNIM FARMAMA 

AUTOMATIC MODULAR SYSTEM FOR 

MANAGING VERTICAL FARMS 

 

(73) ONO EXPONENTIAL FARMING S.R.L., Piazza 

Umberto 1, 91/A, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), IT 

(72) AMBROSi, Thomas, Via Monte Cervino, 6, 37057 

San Giovanni Lupatoto (VR), IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A01G 31/04 (2006.01) (11) 61564 B1 

(21) P-2021/0302 (22) 26.07.2017. 

(86) WO 26.07.2017.   PCT/US2017/044031 

(87) WO 31.01.2019.   WO 2019/022736 

(96) 26.07.2017.   17751175.5 

(97) 16.12.2020.   EP3657936 B   2020/51   EN 

(54) HIDROPONSKI SISTEM ZA UZGOJ 

HYDROPONIC GROWING SYSTEM 

(73) VAN WINGERDEN, Johannes, Cornelious, 21513 

Germanna Highway, Stevensburg, Virginia 22741, US 

(72) VAN WINGERDEN, Johannes, Cornelious, 21513 

Germanna Highway, Stevensburg, Virginia 22741, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A21B 3/15 (2006.01)

 D21H 27/02 (2006.01)

 D21H 27/06 (2006.01)

 H01F 7/02 (2006.01) 

(11) 61665 B1 

(21) P-2021/0395 (22) 29.03.2018. 

(30) DE  04.04.2017.  202017101994 U 

(86) WO 29.03.2018.   PCT/EP2018/058045 

(87) WO 11.10.2018.   WO 2018/184967 

(96) 29.03.2018.   18714246.8 

(97) 20.01.2021.   EP3457856 B   2021/03   DE 

(54) PODLOGA ZA PEČENJE 

BAKING SUBSTRATE 

(73) COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GMBH 

& CO. KG, Ringstraße 99, 32427 Minden, DE 

(72) ARNING, Hans-Jürgen, Tannenhang 7, 32312 

Lübbecke, DE 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  A23C 19/032 (2006.01) (11) 61625 B1 

(21) P-2018/0405 (22) 03.04.2018. 

(43) 31.10.2019. 

(54) SVEŽI SIR FERMENTISAN KOMBUHOM 

FRESH CHEESE FERMENTED BY KOMBUCHA 

(73) UNIVERZITET U NOVOM SADU, 

TEHNOLOŠKI FAKULTET, Bulevar Cara Lazara 1, 

21000 Novi Sad, RS 

(72) VUKIĆ, Vladimir, dr, Koste Abraševića 51a, 21000 

Novi Sad, RS; MILANOVIĆ, Spasenija, dr, Turgenjeva 

7, 21000 Novi Sad, RS; ILIČIĆ, Mirela, dr, Molnar Đule 
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6, 21000 Novi Sad, RS; VUKIĆ, Dajana, dr, Bulevar 

cara Lazara 43, 21000 Novi Sad, RS; KANURIĆ, Katarina, dr, 

Miše Dimitrijevića 63A, 21000 Novi Sad, RS; CARIĆ, 

Marijana, dr, Sunčani kej 37, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  A23L 2/00 (2006.01)

 A23B 4/20 (2006.01) 
(11) 61605 B1 

(21) P-2021/0174 (22) 20.08.2014. 

(30) US  20.08.2013.  201361867862 P 

(86) WO 20.08.2014.   PCT/US2014/051936 

(87) WO 26.02.2015.   WO 2015/026975 

(96) 20.08.2014.   14838034.8 

(97) 11.11.2020.   EP3035805 B   2020/46   EN 

(54) FORMULACIJE ZA STABILIZOVANJE 

VLAŽNOSTI U MESNIM PREHRAMBENIM 

PROIZVODIMA 

FORMULATIONS FOR STABILIZING MOISTURE 

IN MEAT FOODS 

(73) ISOAGE TECHNOLOGIES LLC, P.O. Box 1988, 

Athens, GA 30603-1988, US 

(72) HULL, Richard, Isoage Technologies LLC, P.O. 

Box 1988, Athens, GA 30603-1988, US; TOLEDO, Mo, 

2336 Crabapple Hollow Road, Hull, GA 30646, US; 

TOLEDO, Romeo, 2336 Crabapple Hollow Road, Hull, 

GA 30646, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A24D 3/06 (2006.01)
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Company Limited, 1-2-58 Hiromachi, Shinagawa-ku, 

Tokyo 140-8710, JP 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  B01F 3/04 (2006.01)

 A23L 2/54 (2006.01) 
(11) 61577 B1 

(21) P-2021/0276 (22) 07.09.2015. 

(30) US  30.09.2014.  201462057253 P 

(86) WO 07.09.2015.   PCT/IB2015/056828 

(87) WO 07.04.2016.   WO 2016/051296 

(96) 07.09.2015.   15845726.7 

(97) 24.02.2021.   EP3200610 B   2021/08   EN 

(54) UREĐAJ ZA GAZIRANJE 

CARBONATION MACHINE 

(73) SODASTREAM INDUSTRIES LTD., 1 Atir Yeda 

Street, Kfar Saba 4464301, IL 

(72) DANIELI, Guy, 128/5 Moshe Rachmilevitz Street, 

9779137 Jerusalem, IL; COHEN, Avi, 8/4 Hadishon 

Street, 9695608 Jerusalem, IL; BAUMBERG, Israel, 2/7 

Chagvey HaSela Street, 9850002 Ma'aleh Adumim, IL 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd 
 

(51)  B01J 8/18 (2006.01)

 B01J 8/02 (2006.01)

 B01J 8/26 (2006.01)

 B01J 19/24 (2006.01)

 C01B 3/00 (2006.01)

 C07C 9/04 (2006.01) 

(11) 61603 B1 

(21) P-2021/0354 (22) 26.07.2018. 

(96) 26.07.2018.   18185807.7 

(97) 23.12.2020.   EP3599014 B   2020/52   EN 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 

28 ЗИС / RS / IPO 

 

(54) SISTEM ZA SINTEZU METANA 
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METHOD FOR OPERATING SAID TIRE BUILDING 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.03.2021 - 15.04.2021. године: 

 

Патент број 50026 чији је носилац 

TRISOPLAST INTERNATIONAL B.V., Oude 

Weistraat 17, NL-5334 LK Velddriel, NL, престао је да 

важи дана 17.03.2021. године. 

 

Патент број 50437 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred Nobel 

Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је 

да важи дана 18.03.2021. године. 

 

Патент број 50504 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred Nobel 

Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је 

да важи дана 06.04.2021. године. 

 

Патент број 51691 чији је носилац BASF 

AKTIENGESELLSCHAFT, , D-67056 Ludwigshafen, 

DE, престао је да важи дана 05.04.2021. године. 

 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.09.2020. - 15.10.2020. године: 

 

Патент број 50334 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE, 

престао је да важи дана 11.10.2020. године. 

 

Патент број 50850 чији је носилац INEXTO 

SA, Avenue Edouard-Dapples 7, 1006 Lausanne, CH, 

престао је да важи дана 30.09.2020. године. 

 

Патент број 51167 чији је носилац TECHNIP 

FRANCE S.A.S., 6-8 Allée de l`Arche Faubourg de 

l`Arche Zac Danton, 92400 Courbevoie, FR, престао је 

да важи дана 22.09.2020. године. 

 

Патент број 51254 чији је носилац SIGMA-

TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 

S.p.A., Viale Shakespeare 47, I-00144 Roma, IT, 

престао је да важи дана 19.09.2020. године. 

 

Патент број 51857 чији је носилац GASOP 

D.O.O., Zaplanjska 84e, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 23.09.2020. године. 

 

 

Патент број 52706 чији је носилац SCIL 

TECHNOLOGY GMBH, Fraunhoferstrasse 5, 82152 

Martinsried, DE, престао је да важи дана 06.10.2020. 

године. 

 

Патент број 52716 чији је носилац ASTEX 

THERAPEUTICS LIMITED, 436 Cambridge Science 

Park Milton Road, Cambridge CB4 0QA, GB, престао 

је да важи дана 13.10.2020. године. 

 

Патент број 52868 чији је носилац IFP 

ENERGIES NOUVELLES, 1 & 4, avenue de Bois-

Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex, FR, престао је 

да важи дана 20.09.2020. године. 

 

Патент број 52875 чији је носилац 

UNIVERSITÄT LEIPZIG, Ritterstrasse 26, 04109 

Leipzig, DE, престао је да важи дана 30.09.2020. 

године. 

 

Патент број 52892 чији је носилац RIB LOC 

AUSTRALIA PTY LIMITED, 587 Grand Junction 

Road, Gepps Cross, S.A. 5094, AU, престао је да важи 

дана 04.10.2020. године. 

 

Патент број 53213 чији је носилац HYPERION 

MATERIALS & TECHNOLOGIES (SWEDEN) AB, 

Lerkrogsvӓgen 19, 12680 Stockholm , SE, престао је да 

важи дана 08.10.2020. године. 

 

Патент број 53217 чији је носилац 

CERAMOSS GMBH, Gaisbergstr. 11a / 2. Stock, 5020 

Salzburg, AT, престао је да важи дана 07.10.2020. 

године. 

 

Патент број 53433 чији је носилац SAPPI 

NETHERLANDS SERVICES B.V., Biesenweg 16, 

6211 AA Maastricht, NL, престао је да важи дана 

10.10.2020. године. 

 

Патент број 53644 чији је носилац PRIME 

DATUM, INC., 4085 Route 247, Canandaigua, NY 

14424, US, престао је да важи дана 24.09.2020. 

године. 

 

Патент број 53760 чији је носилац BRISTOL-

MYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province 

Line Road, Princeton, NJ 08540, US, престао је да 

важи дана 30.09.2020. године. 
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Патент број 54028 чији је носилац United 

Kingdom Research and Innovation Polaris House, , 

North Star Avenue, , Swindon SN2 1FL, GB, престао је 

да важи дана 01.10.2020. године. 

 

Патент број 54046 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 06.10.2020. 

године. 

 

Патент број 54921 чији је носилац BAYER 

CONSUMER CARE AG, Peter Merian-Strasse 84, 4052 

Basel, CH, престао је да важи дана 28.09.2020. 

године. 

 

Патент број 55059 чији је носилац WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich, 

DE, престао је да важи дана 05.10.2020. године. 

 

Патент број 55119 чији је носилац KONI B.V., 

Langeweg 1, 3261 LJ Oud-Beijerland, NL, престао је да 

важи дана 04.10.2020. године. 

 

Патент број 55317 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE, престао је да важи дана 05.10.2020. године. 

 

Патент број 55474 чији је носилац I.T.V. 

INDUSTRIA TESSILE DEL VOMANO S.R.L., 

Frazione Faiete snc, Cellino Attanasio, IT, престао је да 

важи дана 28.09.2020. године. 

 

Патент број 55538 чији је носилац 

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via Foscarini 52, 

31040 Nervesa della Battaglia (TV), IT, престао је да 

важи дана 22.09.2020. године. 

 

Патент број 55882 чији је носилац K-FEE 

SYSTEM GMBH, Senefelder Strasse 44, 51469 

Bergisch Gladbach, DE, престао је да важи дана 

21.09.2020. године. 

 

Патент број 55887 чији је носилац PISKORZ, 

Tomasz, Tadeusz, Polna 12, PL-21-509 Kodeń, PL; 

PISKORZ, Waldemar, Polna 12, PL-21-509 Kodeń, PL, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Патент број 55889 чији је носилац 

MIRKOVIĆ, Ljubinko, Aljehinova 3/12, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 03.10.2020. 

године. 

 

Патент број 55902 чији је носилац NORMA 

GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal, 

DE, престао је да важи дана 27.09.2020. године. 

Патент број 55903 чији је носилац NORMA 

GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal, 

DE, престао је да важи дана 27.09.2020. године. 

 

Патент број 55954 чији је носилац CELANESE 

INTERNATIONAL CORPORATION, 222 W. Las 

Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, US, 

престао је да важи дана 02.10.2020. године. 

 

Патент број 55972 чији је носилац CELANESE 

INTERNATIONAL CORPORATION, 222 W. Las 

Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, US, 

престао је да важи дана 03.10.2020. године. 

 

Патент број 56041 чији је носилац CELANESE 

INTERNATIONAL CORPORATION, 222 W. Las 

Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, US, 

престао је да важи дана 03.10.2020. године. 

 

Патент број 56127 чији је носилац PALIĆ, 

Ljubiša, Svetog Save 47/10, 37240 Trstenik, RS, 

престао је да важи дана 19.09.2020. године. 

 

Патент број 56414 чији је носилац GEBERIT 

INTERNATIONAL AG, Schachenstrasse 77, 8645 Jona, 

CH, престао је да важи дана 04.10.2020. године. 

 

Патент број 56515 чији је носилац SANOFI, 

54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 09.10.2020. године. 

 

Патент број 56554 чији је носилац IFP 

ÉNERGIES NOUVELLES, 1 & 4, avenue de Bois-

Préau, 92500 Rueil-Malmaison, FR, престао је да важи 

дана 25.09.2020. године. 

 

Патент број 56628 чији је носилац IFP Energies 

Nouvelles, 1 et 4 avenue de Bois Préau, 92500 Rueil 

Malmaison Cedex, FR, престао је да важи дана 

25.09.2020. године. 

 

Патент број 56755 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 06.10.2020. 

године. 

 

Патент број 56778 чији је носилац BIG 

DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH, Auf der 

Lage 2, 49377 Vechta-Calveslage, DE, престао је да 

важи дана 16.09.2020. године. 

 

Патент број 56967 чији је носилац THE 

BABCOCK & WILCOX COMPANY, 20 S. Van Buren 

Avenue, Barberton, OH 44203-0351, US, престао је да 

важи дана 26.09.2020. године. 
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Патент број 57004 чији је носилац NOVO 

NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, DK, 

престао је да важи дана 04.10.2020. године. 

 

Патент број 57006 чији је носилац CALIFORNIA 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 1200 East California 

Boulevard, Mail Code 210-85, Pasadena, CA 91125, US, 

престао је да важи дана 07.10.2020. године. 

 

Патент број 57039 чији је носилац BRISTOL-

MYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province 

Line Road, Princeton, NJ 08543, US, престао је да 

важи дана 12.10.2020. године. 

 

Патент број 57058 чији је носилац KURA 

ONCOLOGY, INC., 3033 Science Park Road, Suite 220, 

San Diego, CA 92121, US, престао је да важи дана 

04.10.2020. године. 

 

Патент број 57064 чији је носилац ACCIONA 

ENERGÍA, S.A., Avenida Ciudad de la Innovación 5, 

31621 Sarriguren (Navarra), ES, престао је да важи 

дана 01.10.2020. године. 

 

Патент број 57079 чији је носилац ASTEX 

THERAPEUTICS LIMITED, Milton Road, Cambridge, 

Cambridgeshire CB4 0QA, GB, престао је да важи 

дана 13.10.2020. године. 

 

Патент број 57099 чији је носилац BAYER 

PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Müllerstrasse 

178, 13353 Berlin, DE; BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 

Monheim, DE, престао је да важи дана 05.10.2020. 

године. 

 

Патент број 57350 чији је носилац MX 

ADJUVAC AB, Härkebergaby 6, 74596 Enköping, SE, 

престао је да важи дана 02.10.2020. године. 

 

Патент број 57694 чији је носилац ADC 

THERAPEUTICS SA, Route de la Corniche 3B, 1066 

Epalinges, CH; MEDIMMUNE LIMITED, Milstein 

Building Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire 

CB21 6GH, GB, престао је да важи дана 12.10.2020. 

године. 

 

Патент број 57717 чији је носилац ALPLA 

WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG, 

Allmendstrasse 81, 6971 Hard, AT, престао је да важи 

дана 18.09.2020. године. 

 

Патент број 57743 чији је носилац TAKEDA 

PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1 

Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-

0045, JP, престао је да важи дана 07.10.2020. године. 

Патент број 57829 чији је носилац 

ADVALIGNO GMBH, Heidorner Str. 81, 31515 

Wunstorf, DE, престао је да важи дана 29.09.2020. 

године. 

 

Патент број 58000 чији је носилац 

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да 

важи дана 23.09.2020. године. 

 

Патент број 58376 чији је носилац F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher Strasse 124, 

4070 Basel, CH, престао је да важи дана 10.10.2020. 

године. 

 

Патент број 58394 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICALS, INC., 1125 Trenton-

Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, US; 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, K.U. 

Leuven R&D, Waaistraat 6, Box 5105, 3000 Leuven, 

BE, престао је да важи дана 01.10.2020. године. 

 

Патент број 58461 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICALS, INC., 1125 Trenton-

Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, US; 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, KU Leuven 

Research & Development, Waaistraat 6, bus 5105, 3000 

Leuven, BE, престао је да важи дана 01.10.2020. 

године. 

 

Патент број 58554 чији је носилац GAS TEC 

S.R.L., Via Domenico Fontana 194, 80131 Napoli (NA), 

IT, престао је да важи дана 01.10.2020. године. 

 

Патент број 58561 чији је носилац CELANESE 

INTERNATIONAL CORPORATION, 1601 West LBJ 

Freeway, Dallas, TX 75235, US, престао је да важи 

дана 28.09.2020. године. 

 

Патент број 58747 чији је носилац ELSNER 

GLOBAL LLC, Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, 

Main Street, Charlestown, KN, престао је да важи дана 

13.10.2020. године. 

 

Патент број 58837 чији је носилац 

AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 

"FARMASYNTEZ", ul. Krasnogvardeiskaya 23 Of. 3, g. 

Irkutsk 664007, RU; PUNIYA, Vikram, Singkh, ul. 

Sosnovaya 51 Pos. Molodezhny, Irkutsky raion 

Irkutskaya oblast 664000, RU, престао је да важи дана 

20.09.2020. године. 

 

Патент број 59504 чији је носилац INSTITUT 

NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE 

MÉDICALE (INSERM), 101, rue de Tolbiac, 75013 
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Paris, FR; UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 

1, 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 

Villeurbanne, FR; CENTRE LÉON BÉRARD, 28, rue 

Laënnec, 69008 Lyon, FR, престао је да важи дана 

30.09.2020. године. 

 

Патент број 59587 чији је носилац JELIĆ, 

Aleksandar, Vojvode Stepe Stepanovića 31, 11000 

Beograd-Kaluđerica, RS, престао је да важи дана 

17.09.2020. године. 

 

Патент број 59665 чији је носилац 

NOVOMATIC AG, Wiener Strasse 158, 2352 

Gumpoldskirchen, AT, престао је да важи дана 

20.09.2020. године. 

 

Патент број 59713 чији је носилац RT-RK  

D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 21.09.2020. године. 

 

Патент број 59714 чији је носилац RT-RK 

D.O.O, Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 21.09.2020. године. 

 

Патент број 59717 чији је носилац SCHREDER 

SA, rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE, престао је 

да важи дана 22.09.2020. године. 

 

Патент број 59779 чији је носилац TECNOVA 

GROUP S.R.L., Via Al Idrisi 2T, 95041 Caltagirone 

(CT), IT, престао је да важи дана 09.10.2020. године. 

 

Патент број 59811 чији је носилац 

VOLKERWESSELS INTELLECTUELE EIGENDOM 

B.V., Podium 9, 3826 PA Amersfoort, NL, престао је да 

важи дана 15.10.2020. године. 

 

Патент број 60054 чији је носилац 

CENTRIENT PHARMACEUTICALS 

NETHERLANDS B.V., Alexander Fleminglaan 1, 2613 

AX Delft, NL, престао је да важи дана 19.09.2020. 

године. 

 

Патент број 60065 чији је носилац SF 

MARINA SYSTEM INTERNATIONAL AB, 

Propellergången 4, 417 64 Göteborg, SE, престао је да 

важи дана 16.09.2020. године. 

 

Патент број 60472 чији је носилац CELANESE 

INTERNATIONAL CORPORATION, 1601 West LBJ 

Freeway, Dallas, TX 75234, US, престао је да важи 

дана 28.09.2020. године. 

 

Патент број 61110 чији је носилац ORSO 

HOLDING D.O.O., Kidriceva Ulica 19, 5000 Nova 

Gorica, SI, престао је да важи дана 05.10.2020. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.03.2021. - 15.04.2021. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

52878 промењена је у PETROVIĆ, Dragan, Maršala 

Tita 24, 11276 Jakovo, RSandPETROVIĆ, Biljana, 

Maršala Tita 24, 11276 Jakovo, RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 51210 извршен је пренос на 

UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, New York, 

NY 10017, US; 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

 

(21) SDZ-2021/0003 (11) 2021/0003 

(22) 30.3.2021. (13) I1 

(71) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, IN 46285, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000 

Beograd, RS 

(68) 52509 

(54) ANTI-IL-17 ANTITELA 

(92) 515-01-04289-19-001  02/12/2020  RS 

 

 

 

 

 

 

 

(95) IKSEKIZUMAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection 

Certificate Grante 
 

 

 
ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Промена имена/адресе 
 

Име или адреса носиоца SDZ рег.број 35 промењена је у JAPAN TOBACCO INC., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo 105 6927, JP; 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01K 47/02 (2006.01)

 A01K 47/06 (2006.01) 
(11) 1705 U1 

(21) MP-2020/0082 (22) 10.12.2020. 

(54) SISTEM ZA SENZORSKO UZORKOVANJE 

SADRŽAJA SAĆA UNUTAR PLODIŠNOG 

NASTAVKA KOŠNICE 

THE SYSTEM FOR A SENSORY SAMPLING OF 

HONEYCOMB CONTENTS WITHIN THE BROOD 

CHAMBER OF THE HIVE  

(73) PEJIĆ, Petar, Pejini b.b., 17532 Vlasina Okruglica, RS 

(72) PEJIĆ, Petar, Pejini b.b., 17532 Vlasina Okruglica, RS 
 

(51)  B61G 11/06 (2006.01)

 B61G 11/14 (2006.01)

 B61G 11/16 (2006.01)

 B61G 11/18 (2006.01)

 F16F 7/00 (2006.01)

 F16F 7/12 (2006.01)

 F16F 13/04 (2006.01) 

(11) 1706 U1 

(21) MP-2021/0038 (22) 04.03.2021. 

(54) CEVNI APSORBER KINETIČKE ENERGIJE 

SUDARA ŠINSKIH VOZILA 

COLLISION KINETIC ENERGY TUBE ABSORBER 

FOR RAILWAY VEHICLES 

(73) TANASKOVIĆ, Jovan, Bulevar Mihajla Pupina 

51/8, 11070 Novi Beograd, RS 

(72) TANASKOVIĆ, Jovan, Bulevar Mihajla Pupina 

51/8, 11070 Novi Beograd, RS; KOSTIĆ, Aleksandra, 

Stanka Paunovića – Veljka 54, 11090 Beograd, RS; 

ŽIVIĆ, Fatima, Ljube Vučkovića 8/27, 34000 

Kragujevac, RS; TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ, 

Aleksandra, Karađorđeva 69, 11000 Beograd, RS 
 

(51)  F16L 59/00 (2006.01)

 F16L 58/00 (2006.01) 
(11) 1701 U1 

(21) MP-2020/0016 (22) 11.05.2020. 

(54) TERMOIZOLACIONI KLIMATIZACIONI I 

VENTILACIONI KANAL 

THERMAL INSULATED AIR CONDITIONING AND 

VENTILATION CHANNEL 

(73) ČUBRIĆ, Filip, Velikomoravska 15, 11000 

Beograd, RS 

(72) ČUBRIĆ, Filip, Velikomoravska 15, 11000 

Beograd, RS 
 

(51)  F23L 9/00 (2006.01) (11) 1703 U1 

(21) MP-2020/0056 (22) 24.09.2020. 

(54) ZIDNA KONSTRUKCIJA KANALA 

RECIRKULACIONIH GASOVA OD 

VATROSTALNIH MATERIJALA KOD 

KOTLOVA NA ČVRSTO GORIVO 

FIRE RESISTANT WALL OF RECIRCULATION 

GAS CHANNEL OF SOLID FUEL BOILERS 

(73) ŽIVKOVIĆ, Branislav, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 59/40, 11070 Novi Beograd, RS 

(72) ŽIVKOVIĆ, Branislav, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 59/40, 11070 Novi Beograd, RS 
 

(51)  F24H 3/00 (2006.01)

 H05B 1/00 (2006.01) 
(11) 1704 U1 

(21) MP-2020/0072 (22) 30.10.2020. 

(54) ELEKTRIČNI GREJAČ VAZDUHA BEZ 

VENTILATORA 

ELECTRICAL HEATER WITHOUT A FAN 

(73) PEJIN, Milivoj, Jiričekova 3/II, 21000 Novi Sad, RS 

(72) PEJIN, Milivoj, Jiričekova 3/II, 21000 Novi Sad, RS 
 

(51)  G03B 17/56 (2006.01) (11) 1702 U1 

(21) MP-2020/0020 (22) 18.05.2020. 

(54) ROBOTSKA GLAVA ZA PRECIZNO 

POKRETANJE KAMERE U DVE OSE SA 

DIREKTNIM ELEKTORMOTORNIM POGONOM 

ROBOTIC HEAD FOR PRECISE CAMERA 

MOVEMENT IN TWO AXES WITH DIRECT 

ELECTROMOTOR DRIVE 

(73) USLUŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE 

ZANUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, VALJEVO, Birčaninova br.62, 

14000 Valjevo, RS 

(72) TANASKOVIĆ, Marko, Trešnjinog cveta br. 1 stan 

br. 12, 11000 Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.09.2020. - 15.10.2020. године 

 

Maли патент број 1406 чији је носилац 

KREMENOVIĆ, Radoslav, Sentandrejski put 89, 21000 

Novi Sad, RS, престао је да важи дана 18.09.2020. 

године. 

 

Maли патент број 1491 чији је носилац 

STOJKOV, Borivoj, Rumenačka 45/1, 21000 Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 27.09.2020. године. 

Maли патент број 1578 чији је носилац 

INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA, 

Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 09.10.2020. године. 

 

Maли патент број 1630 чији је носилац 

ŽUNJIĆ, Aleksandar dr, Jurija Gagarina 41, 11070 Novi 

Beograd, RS; STOJIČIĆ, Vojislav, Nehruova 91/79, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

20.09.2020. године. 
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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 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

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

the registration 

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

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

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

 

(210) Ж- 2020-529 (220) 10.04.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Никола Крстић, Челопечка 7, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована С. Јоксимовић, Баштованска 

број 1/6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.08  

(511) 9  заштитна маска од честица из ваздуха, 

заштитна маска, филтери за респираторне маске, 

респираторне маске које нису за вештачко дисање.  

10  хигијенске маске за медицинску употребу, маске 

које користи медицинско особље.  
 

210) Ж- 2020-883 (220) 10.06.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu 

Smiljanić Pančevo, Моше Пијаде 117/8, Панчево, RS 

(740) Адвокатска канцеларија Бојовић, Драшковић, 

Поповић и партнери, Француска 27, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.16; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9   наочаре; наочаре за сунце; оквири за наочаре; 

футроле за наочаре и наочаре за сунце; ланци и гајтани за 

наочаре и наочаре за сунце; лупе; магнети.   

17  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и производи 

направљени од ових материјала, наиме торбе (коверте и 

кесе), од гуме, за паковање; полупрерађени пластични 

производи који се користе у производњи; материјали за 

непропусно затварање, заптивање и изоловање; 

савитљиве неметалне цеви.   

18  кожа и имитација коже; животињска кожа; 

животињско крзно; кишобрани; сунцобрани и штапови 

за ходање; бичеви; сарачка и седларска роба; штапови; 

кутије; путни ковчези; путне торбе; путни сандуци; 

кофери; путне торбе за одећу и ранчеви; торбе; торбе 

које се носе преко рамена; ручне торбе; торбице; 

школске торбе; торбице без ручке; торбице које се носе 

око зглоба; вечерње торбе; цегери; несесери (празни); 

спортске торбе; торбе за плажу; кутије од коже; мали 

предмети од коже; новчаници; новчаници за ситан 

новац; футроле и држачи за кредитне картице; футроле; 

футроле за визит карте; актен ташне и торбе за списе; 

држачи и торбе за документа; футроле за кључеве; 

футроле за пасоше; футроле за чековне књижице; путне 

организатор торбе; држачи за кравате; привесци за 

кључеве; алке за кључеве; кожне коверте; делови и 

опрема за све горе наведене робе.   
 

(210) Ж- 2020-1084 (220) 01.07.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.20; 05.11.05; 07.15.05; 08.01.06; 

19.03.01; 26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.07; 29.01.15  

(591) бела, плава, зелена, браон.  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; пластични 

материјал за паковање сирног намаза са укусом печурак ; 

етикете и налепнице за сирни намаз са укусом печурака; 

билборди, штампани каталози и маркетиншки материјал 

за сирни намаз са укусом печурака.  

29  сирни намаз са укусом печурака.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом са укусом печурака.  
 

(210) Ж- 2020-1643 (220) 28.09.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3,  

11000, Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо, Струмичка 51, 

11050, Београд 

(540) 
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(531) 24.17.08; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.08 

(591) љубичаста, наранџаста, плава, црна  

(511) 5  алкохол за фармацеутске намене; алкохоли за 

топикалну употребу; аналгетици; анестетици; 

антибактеријска средства за прање руку; антибактеријска 

средства за чишћење; антибактеријски препарати; 

антисептички препарати; балзами за медицинску 

примену; биолошки препарати за употребу у медицини; 

биолошки реагенси за медицинску употребу; 

биотехнолошки препарати за медицинску употребу; 

вишенаменске медицинске антибиотске креме; газа за 

медицинску употребу; дезинфекциона средства; 

дијагностички агенси, препарати и супстанце за 

медицинске потребе; завоји, медицински; контрастна 

средства за употребу са медицинском опремом; 

контрастна средства за употребу са медицинском 

опремом; крв за медицинску употребу; фармацеутски и 

медицински препарати; лекови за медицинску употребу; 

матичне ћелије за медицинске намене; хируршки 

имплантати узгојени из матичних ћелија; хируршки 

имплантати од живих ткива; културе биолошких ткива 

за медицинске намене; санитарни препарати за употребу 

у медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини; дијететски додаци за људе; 

реагенси за употребу у медицинском генетском 

тестирању; фармацеутски препарати за лечење 

хормоналних поремећаја; фармацеутски препарати и 

супстанце за употребу у гинекологији.  

10  хируршки и медицински апарати и инструменти; 

апарати за генетско тестирање за медицинске сврхе; 

апарати за обнављање матичних ћелија за употребу у 

медицини; апарати за клиничку дијагнозу; апарати за 

тестирање крви; бочице са капаљком за употребу у 

медицини; вагинални дилататори; вагинални 

шприцеви; гинеколошки апарати и инструменти; 

дигитални топломери за медицинску употребу; 

дилататори за материцу; ендоскопски уређаји за 

медицинске потребе; заштитне рукавице за 

медицинске потребе; игле за медицинску употребу; 

инструменти за убризгавање без игала; хируршки 

материјали за зашивање; кесе за прикупљање крви за 

медицинску употребу; ласери за хируршке потребе; 

медицински инструменти за резање ткива; 

медицински уређаји за испирање; медицински 

уређаји за увођење фармацеутских препарата у 

људско тело; ножеви за медицинске потребе; опрема 

за заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу; песари за контрацепцију и подржавање 

материце; скалпели; уређаји за неинвазивну 

хирургију; ултразвучни апарати у медицинске сврхе; 

ултразвучни дијагностички уређаји за медицинску 

употребу; уређаји за дијагностичко сликање за 

медицинске потребе; хигијенске маске за 

медицинску употребу; шприцеви за медицинску 

употребу; шприцеви са иглама за вишекратну 

употребу.  

44  медицинске услуге; медицинске и здравствене 

услуге; акушерске и гинеколошке услуге; 

амбулантна медицинска нега; болничке услуге; 

генетско саветовалиште; генетско тестирање у 

медицинске сврхе; дерматолошке услуге; ДНК 

тестирање у медицинске сврхе; медицинске услуге у 

вези са вађењем, третирањем и обрадом матичних 

ћелија; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом људске крви, крви из пупчане 

врпце, људских ћелија, матичних ћелија и коштане 

сржи; здравствена и козметичка нега за људе; 

изнајмљивање медицинске опреме; израда извештаја 

који се односе на медицинска питања; информисање 

пацијената о употреби лекова; консултантске и 

информативне услуге у вези са медицинским 

производима; консултантске и информативне услуге 

у вези са фармацеутским производима; медицинска 

помоћ; медицинска нега; медицинске и здравствене 

услуге; медицинске и здравствене услуге у 

клиникама; медицинске консултације; медицински 

скрининг; медицинско саветовање; медицинско 

тестирање; обављање медицинских прегледа; 

пластична хирургија; припрема рецепата у 

апотекама; пружање медицинских информација; 

услуге лабораторијске анализе у вези са лечењем 

особа; услуге лекара; услуге медицинске 

дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге 

телемедицине; услуге центара за рехабилитацију; 

услуге медицинске анализе у медицинским 

лабораторијама у вези са лечењем особа; 

фармацеутски савети; физикална терапија.  
 

(210) Ж- 2020-1676 (220) 01.10.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Привредно друштво за производњу, 

трговину и услуге FRATELLI BABB DOO 

BEOGRAD, Индустријска зона 9, Обреновац, RS 

(740) Адвокат Сремчевић М. Саша, Краља Милана 

20/12, 11500 Обреновац 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.22; 

27.05.24  

(511) 25  одећа, обућа, покривачи за главу.  

35  оглашавање.  
 

(210) Ж- 2020-1734 (220) 09.10.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Soko inženjering d.o.o., Булевар Арсенија 

Чарнојевића 125, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Марија Шантић Јерговић, Стојана 

Протића 19, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.02; 26.04.13; 26.04.18; 

26.04.19; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04  

(591) плава (C:100, M:20, Y:0, K:0).  

(511) 11  модуларне клима коморе (стандардне, 

хигијеник, атекс, базенске, подплафонске); dx јединице 

за хлађење; вентилациони канали и фазонски елементи 

за развод ваздуха (округли и правоугаони); расхладни 

агрегати; моделарне расхладне коморе; систем полица и 

кука; командни електро ормани (за расхладне агрегате, 

за расхладне коморе, за клима коморе);електро ормани 

аутоматског управљања; електро ормани електронског 

погона; електро ормани енергетике.  

35  производња, монтажа и сервисирање опреме за 

климатизацију и расхладу (осим за домаћинства).  

37  извођење MEP (Mechanical, electrical and 

plumbing) инсталација са могућношћу извођења 

BMS-а (building management system) у објектима 

различите намене (пословни објекти, супермаркети, 

трговински центри, болнице, фармацеутски погони, 

дистрибутивни центри, хотели.  

39  транспорт робе и људства до објеката на којима 

се изводе радови за сопствене потребе.  

42  пројектовање и развој опреме за климатизацију и 

рсхладу (осим домаћинства); пројектовање MEP 

(Mechanical, electrical and plumbing) инсталација 

BMS-а (building management system) у објектима 

различите намене (пословни објекти, супермаркети, 

трговински центри, болнице, фармацеутски погони, 

дистрибутивни центри, хотели.  
 

(210) Ж- 2020-2136 (220) 04.12.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) GMZ Ervamatin d.o.o. Beograd, Булевар 

Михаила Пупина 10з/31, Беград, RS 

(540) 

ErvaVit immuno 

(511) 3  сапуни; етерична уља; козметика.  

5  фармацеутски и ветеринарски препарати, санитарни 

препарати за медицинску употребу, дијететска храна и 

супстанце при1агођене за употребу у медицини, 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње, спрејеви за медицинску употребу, додаци за 

минералну храну, лекови за медицинску и ветеринарску 

употребу, масти за медицинску и ветеринарску 

употребу, лосиони за медицинску употребу, 

фармацеутски препарати за негу коже.  

30  кафа, чај, немедицински би1јни чајеви, какао, 

шећер, пиринач, топиока, саго, замена кафе, брашно 

и производи од житарица, хлеб, колачи, посластице, 

сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак за пециво, со, 

сенф, сирће, сосеви (као зачини), зачини, лед, 

зачински додаци, препарати од житарица, храна на 

бази овса, овсене пахуљице, грицкалице на бази 

житарица, плочице од житарица.   
 

(210) Ж- 2020-2203 (220) 11.12.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Марко Димитров, Градски кеј 5/26,  

35250, Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.21; 27.05.24 

(511) 3  камен за глачање; камен за полирање; 

абразиви; карбиди метала [абразиви]; силикон 

карбид [абразив]; корунд [абразив]; абразивни папир; 

брусни папир; папир за полирање; шмиргла; шмиргл 

папир; препарати за брушење; препарати за 

оштрење; препарати за полирање; креме за 

полирање; пасте за бријање.  

8  прибор за оштрење; инструменти за оштрење сечива; 

прибор за брушење; кожни каишеви за оштрење бријача; 

каиш за оштрење бријача; камење за оштрење; камење за 

оштрење косе; држачи тоцила; турпије [алати]; турпије; 

турпијице од шмиргле; турпије за нокте [картонске]; 

ручни алат, руком покретан. 

9  магнети.  
 

(210) Ж- 2020-2273 (220) 22.12.2020. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Никола Бишевац, Петра Лековића 2Д/25, 

11000, Чукарица, Београд, RS 

(540) 
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(531) 03.04.18; 03.04.20; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.22; 

27.05.10; 27.05.17  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића 

(угоститељске услуге).  
 

(210) Ж- 2021-15 (220) 08.01.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

CHIPSY INSPIRED BY NATURE 

(511) 29  спремљене грицкалице који се састоје 

првенствено од кромпира и чипса, орашастих 

плодова, производа од орашастих плодова, семенки, 

поврћа или њихових комбинација; чипс од кромпира, 

листићи од кромпира, чипс од поврћа, чипс од тароа, 

хрскави листићи, грицкалице од свињетине, 

грицкалице од говедине, грицкалице на бази соје, 

грицкалице и намази на бази махунарки, умаци, сир; 

мешавине грицкалица које се састоје првенствено од 

кромпира и чипса, орашастих плодова, производа од 

орашастих плодова, семенки, поврћа или њихових 

комбинација.  
 

(210) Ж- 2021-62 (220) 20.01.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Савез произвођача производа са ознакама 

географског порекла Србије ОРИГИНАЛ 

СРБИЈА скраћено ОРИГИНАЛ СРБИЈА, Царице 

Милице 129, 21410, Футог, RS 

(740) Адвокат Миодраг Марковић, Његошева 72, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.04.01; 26.04.03; 26.04.09; 26.13.25; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.04  

(591) бордо-PANTONE 1945C, тамно тегет-

PANTONE 2965C, бела.  

(511) 5  дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу; 

храна за бебе.  

21  кућне или кухињске справе или посуде; посуђе и 

прибор за јело; стакларија; порцелан и грнчарија.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; зидне таписерије од текстила.  

25  одећа; обућа; покривала за главу.  

26  чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; дугмад, 

копче и петље; вештачко цвеће.  

27  теписи; асуре; простирке и отирачи; прекривачи 

за зидове (нетекстилни).  

29  месо; риба; живина и дивљач; месне прерађевине; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

желеи; џемови; компоти; јаја; млеко; сир; путер; 

кајмак; јогурт и други млечни производи; уља и 

масти за исхрану.  

30  чај; шећер; брашно и производи од житарица; 

хлеб; колачи; посластице; сладоледи; мед; меласа; 

квасац; прашак за пециво; со; сенф; сирће; сосови 

(као зачини); зачини; лед.  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице; саднице и семе за садњу; живе 

животиње.  

32  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сирупи и 

други препарати за производњу пића.  

33  алкохолна пића и алкохолни препарати за 

прављење напитака.  

35  оглашавање; вођење послова и пословно 

управљање.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; услуге 

пољопривреде, аквакултуре, хортикултуре и 

шумарства.  
 

(210) Ж- 2021-79 (220) 20.01.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) SPORTS IMPACT DOO BEOGRAD, 

Незнаног јунака 14, Београд, RS 

(740) Адвокат Владимир Хаџи Макунчевић,  

Вука караџића 8, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.01; 01.11.08; 21.03.01; 26.11.12; 26.11.21; 

27.05.02; 27.05.03; 27.05.12; 29.01.15  

(591) бела, плава, жута, црна, црвена.  
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(511) 25  обућа; капе; шалови за врат; мале капе уз 

главу; боди (женско рубље); кабанице [одећа]; 

шалови; џемпери (пуловери); блузе; кошуље; одећа; 

шешири; рукавице (одећа]; фудбалске чизме; 

фудбaлске ципеле; копачке; водоотпорна одећа; 

дресови [одећа]; спортске мајице; дресови; 

униформе; спортске ципеле; спортске чизме; траке за 

главу [одећа]; мајице; хеланке [панталоне]; визири; 

штитници од сунца као покривала за главу; 

покривала за главу.   

28  лопте за игру; играчке; лопте за играње; штитници за 

потколенице [спортска опрема]; дpyштвене игре; игре. 

штитници за зглобове [спортска опрема]; штитници за 

колена (спортска опрема!; мушки атлетски суспензори 

[спортска опрема].   

41  академије [образовне); услуге разоноде; услуге 

забављача; организовање такмичења (образовних или 

забавних]; физичко васпитање; настава; обука; образовне 

услуге; услуге пружања обуке; производња филмова; 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских пpoгpaмa; услуге спортских објеката; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење конгреса; пружање уcлуга у области забаве и 

разоноде; организовање спортски) такмичења; ycлуге 

спортских кампова; фотографисање; обука [тренирање); 

изнајмљивање спортских терена; подучавање.   
 

(210) Ж- 2021-175 (220) 03.02.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD - 

VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића 13, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Драшковић, Богољуба Чукића 

13, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.03.12; 27.05.24 

(511) 9  миш [рачунарска периферна опрема]; wеб 

камере; ласерски показивачи; тастатуре за рачунаре; 

апарати за даљинско управљање; даљински 

управљачи за пројекторе; звучници; бежични 

звучници; подлоге за "мишеве"; слушалице.  

16  апарати за уништавање папира [шредери] за 

канцеларијску употребу; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; блокови 

[канцеларијски материјал]; ваучери; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

етикете од папира или картона; књиговезачки 

материјал; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; календари; картон; летци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; материјали за 

цртање; пластична, мехураста амбалажа за паковање 

или умотавање; пластичне фолије за омотавање; 

штампане ствари; штампарски бројеви и слова; 

штампарска слова; штампани роковници; фасцикле 

за списе [канцеларијски прибор]; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; фотографије [штампане]; 

хефталице [канцеларијски реквизит].  

35  дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање канцеларијске 

опреме у заједничким радним просторима; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; маркетинг; непосредно 

оглашавање путем поште; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; вођење, 

организовање и управљање пословањем; 

канцеларијски послови; пословно управљање 

компанијама; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; услуге 

посредовања у трговини; онлајн маркетинг; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн услуге 

велепродаје производа са снимљеним садржајем; 

позиционирање бренда; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; производња рекламног 

материјала; промовисање продаје путем програма 

лојалности потрошача.  
 

(210) Ж- 2021-177 (220) 03.02.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE 

ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD - 

VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића 13, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Драшковић, Богољуба Чукића 13, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.23; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08 

(591) црна, светло плава.  

(511) 9  миш [рачунарска периферна опрема]; wеб 

камере; ласерски показивачи; тастатуре за рачунаре; 

апарати за даљинско управљање; даљински 

управљачи за пројекторе; звучници; бежични 

звучници; подлоге за "мишеве"; слушалице.  

16  апарати за уништавање папира [шредери] за 

канцеларијску употребу; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; блокови 

[канцеларијски материјал]; ваучери; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

етикете од папира или картона; књиговезачки 

материјал; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; календари; картон; летци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; материјали за 

цртање; пластична, мехураста амбалажа за паковање 

или умотавање; пластичне фолије за омотавање; 

штампане ствари; штампарски бројеви и слова; 

штампарска слова; штампани роковници; фасцикле 

за списе [канцеларијски прибор]; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; фотографије [штампане]; 

хефталице [канцеларијски реквизит].  

35  дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; изнајмљивање канцеларијске 

опреме у заједничким радним просторима; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; маркетинг; непосредно 

оглашавање путем поште; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; вођење, 

организовање и управљање пословањем; 

канцеларијски послови; пословно управљање 

компанијама; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; услуге 

посредовања у трговини; онлајн маркетинг; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн услуге 

велепродаје производа са снимљеним садржајем; 

позиционирање бренда; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; производња рекламног 

материјала; промовисање продаје путем програма 

лојалности потрошача.  
 

(210) Ж- 2021-180 (220) 03.02.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge 

"MAXIMA" d.o.o., Драгише Мишовића 16, 32240, 

Лучани, RS 

 

 

 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13  

(511) 2  боје.  
 

(210) Ж- 2021-300 (220) 23.02.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) MITSUBISHI CORPORATION , 3-1, 

Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 100-8086, Tokyo, JP 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.11.18; 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24  

(511) 7  котлови за парне машине, цеви за котлове; 

парне турбине / гасне турбине за копнену и поморску 

употребу, водене турбине, ветротурбине; системи за 

производњу електричне енергије, постројења за 

комбиноване циклусе, геотермалне електране, 

постројења за когенерацију, ветрогенератори; 

нуклеарне електране и опрема за исте, апарати за 

деконтаминацију за употребу у нуклеарним 

електранама; машине за индустријску / поморску / 

пољопривредну употребу, делови и додаци за исте; 

мотори за генераторе, делови и додаци за исте; дизел 

мотори, делови и додаци за исте; гасни мотори, 

делови и додаци за исте; парни мотори, млазни 

мотори, мотори за чамце, бризгаљке за моторе, 

уређаји за паљење мотора, вентили за моторе; 

генератори електричне енергије, делови и додаци за 

исте; генератори дизел мотора, делови и додаци за 

исте; генератори гасних мотора, делови и додаци за 

исте; електрични мотори осим за копнена возила; 

турбопуњачи, делови и додаци за исте; погонски 

механизми изузев за копнена возила; механизми за 

управљање за погонске моторе / моторе; пумпе, 

центрифугалне пумпе, турбо молекуларне вакуумске 

пумпе, машине за дување за компресију / издувавање 

и транспорт гасова, апарати за одвајање гасова 
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адсорпцијом са променљивим притиском, 

компресори за климе и фрижидере, кондензационе 

јединице; центрифуге за пречишћавање нафте и 

друге центрифуге; пречишћивачи нафте, ротациони 

бубањ филтери, хоризонтални нагибни филтер, 

аутоматска самочишћујућа цедила, хемијски реактори 

и сродни хемијски апарати; мешалице; аутоклави; 

измењивачи топлоте; сакупљачи муља; постројења 

сумпорне киселине, полиацетална постројења, 

постројења за континуирану екстракцију јестивог уља, 

постројења за синтезу формалина, етиленска 

постројења, постројења чађе; машински алати, апарати 

за машинску обраду помоћу уређаја који се 

контролишу преко рачунара, алати за сечење, сврдла за 

бушење, шипке за бушење, карбидни алати, калупи, 

ротори, брусилице, глодалице; ваљкасти мостови, 

млинске дизалице, дизалице за контејнере, кранови за 

пренос, плутајуће дизалице, пењајуће дизалице, 

истоваривачи, утоваривачи, кранови, тракасти 

транспортери, апарати за руковање утоваром и 

истоваром; машине за производњу гвожђа и челика, 

ваљаонице; машине за ливење пластике; вулканизатори 

за гуме; текстилне машине; машине за прављење и 

прераду папира; машине за паковање хране, машине за 

вакуумско паковање, опрема за флаширање и 

конзервирање, пуњачи за боце, чистачи за боце, пуњачи 

за конзерве, апарати за заптивање конзерви; пресе за 

индустријске потребе; штампарске машине, офсет 

пресе, веб офсет пресе; машине за прање (веша); 

роботи за индустријску употребу; јединице за бушење 

на мору, постројења за производњу нафте и гаса, 

постројења за складиштење и дистрибуцију нафте и 

гаса; грађевинске машине, хидраулични копачи, 

машине за асфалтирање путева, машине за прављење 

путева, машине за рециклирање путне површине, 

гредери, машине за бушење, багери гусеничари, 

штитне машине; хидраулична опрема; квачила изузев 

за копнена возила; карбуратори; преносници снаге, 

мењачи / редуктори изузев за копнена возила, 

претварачи обртног момента; опруге; пољопривредне 

машине, пољопривредни трактори, ротирајуће фрезе, 

моторне фрезе, комбајни за жетву, комбајни за 

вршидбу, машине за превоз необрађених садница; 

косилице за траву, косилице за травњаке, сушаре за 

жито, љуштилице; лифтови, покретне степенице, 

покретне траке, индустријске машине за шивење, 

мотори квачила за машине за шивење, мотори квачила, 

електрични мотори, генератори, делови и додаци за 

исте; електронски контролисана јединица за 

убризгавање, дистрибутори за моторна возила, 

калемови за паљење аутомобила, електронски 

контролисан повратни карбуратор, калемови за 

паљење, упаљачи, машине за пречишћавање воде, 

генератори парних турбина, мотори са преносником, 

кућне пумпе, дизалице, стартер мотори за возила, 

табле са прекидачима, електронски контролисана 

кућишта лептира за гас за возила; машине за 

електрично пражњење, апарати са јонизованим 

кластер снопом, машине са цилиндричним 

стезаљкама, шавни заваривачи, машине за 

индукционо грејање за гвожђе и челик, индустријски 

роботи за уређаје за дизање, регулатори, магнетни 

вентили, вучне машине без зупчаника, вентилатори 

за моторе и машине, нафтне ротационе вакуум 

пумпе, аератори, машине за стварање топлоте, 

електрично контролисане машине за шивење, 

стартери за моторе и погонске моторе, серво мотори 

за машине за шивење, побуђивачи без четкица, 

динамо генератори, хидро турбински генератори, 

генератори за модулацију ширине импулса, 

електрични кућни миксери, кућне машине за прање 

веша, машине за пеглање, електричне кухињске 

машине; нафтни филтери за возила, ваздушни 

филтери за возила, клипови мотора; делови и додаци 

за горе наведену робу; 3д штампачи; о-прстенови 

(делови машина); прстенови за маст (делови 

машина); заптивке за моторе са унутрашњим 

сагоревањем; металне заптивке за моторе возила; 

заптивке које нису од метала, за моторе возила; 

електрични усисивачи; серво мотори; машине за 

ласерску обраду за аутоматизацију фабрика; 

турбински генератори; покретне траке; соларни 

генератори; актуатори за возила; покретачи 

убризгавања за копнена возила; магнетори за 

копнена возила; машине и алати за обраду метала; 

машински алати за обраду метала; машине за сечење; 

алати за сечење за машинерију; главе за бушење 

(делови машина); бушилице (делови машина); 

бургије (делови машина); крајњи млинови (делови 

машина); сечива (делови машина); глодалице (за 

обраду метала); машине за бушење (за обраду 

метала); резачи зупчаника (машински алати); резни 

улошци и резни врхови за употребу са алатом за 

сечење; ручни алати на електрични погон; електричне 

бушилице (ручне); алати од цементног карбида 

(машине); алати за сечење од цементног карбида; 

врхови од цементног карбида; алати за сечење од 

синтерованог цбн (кубичног бор нитрида); дијамантски 

алати за сечење за машине; алати за сечење метала са 

дијамантским врхом; дијамантске бургије за машине; 

алати за сечење од синтерованог дијаманта; калупи и 

матрице за формирање метала; уређаји за држење 

машинског алата; навојна сврдла (машински алати); 

стезне главе (делови машина); брусеви (делови 

машина); стезне чауре (делови машина); држачи алата 

(делови машина); осовине (делови машина); машине и 

апарати за примарно обликовање метала; машине и 

апарати за секундарно обликовање метала; механичке 

пресе (за обраду метала); ковачке машине; машине за 

обликовање жице; рударске машине и апарати; 

рударске машине; штампарске плоче; машине и 

апарати за израду штампарских плоча.  
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9  јединице за електронску контролу погонских 

мотора за копнену / индустријску / поморску / 

пољопривредну употребу, делови и додаци за исте; 

јединице за електронску контролу погонских мотора 

за генераторе, делови и додаци за исте; упаљачи за 

возила, рачунарски сервери, лабораторијски апарати 

и инструменти, апарати за хроматографију за 

лабораторијску употребу, узбуђивачи без четкица; 

апарати за пренос, електрични контролери за серво 

моторе, електричне мреже за фабричку 

аутоматизацију, интерфејси за комуникацију човека 

и машине за фабричку аутоматизацију, ласерски 

сензор померања, апарати за управљање 

терминалима за фабричку аутоматизацију, монитори 

на додир, сензори вида за фабричку аутоматизацију, 

рентген апарати који нису за медицинску употребу, 

пуњачи за батерије, соларни панели за производњу 

електричне енергије, зидови са екранима, јастучићи 

за слушалице, слушалице, модеми, апарати за 

снимање звука, дискови за снимање звука, апарати за 

репродукцију звука, апарати за пренос звука, 

наочаре, наочаре за сунце, сензори угаоне брзине, 

уређаји за контролу ваздушних јастука за 

аутомобиле, аудио-визуелна опрема за возила, 

апарати за електронску наплату путарине, сензори 

удара за возила, сензори за мерење температуре 

улазног ваздуха, јединице за електронску контролу 

гаса које се налазе унутар возила, уређаји за снимање 

слика који се налазе унутар возила, апарати за 

моторно управљање, навигациони инструменти за 

возила, сензори температуре уља, сензори притиска, 

ретровизор камере за возила, сензори окретања, 

индикатори брзине, термостати за возила, торбе за 

адаптиране лаптопове, апарати за рачунарство у 

облаку, софтвер за рачунарске игре, рачунарски 

хардвер, рачунарски програми који се могу преузети 

са интернета, рачунарске софтверске апликације које 

се могу преузети са интернета, електронске 

публикације које се могу преузети са интернета, 

датотеке са сликама које се могу преузети са 

интернета, датотеке са музиком које се могу 

преузети са интернета, електрични апарати за 

надзор, кодиране магнетне картице, интерфејси за 

рачунаре, микропроцесори, апарати за надзор, осим 

за медицинске потребе, мишеви (рачунарске 

периферије), подлоге за мишеве за рачунаре, 

оптички медији за податке, снимљени рачунарски 

оперативни системи, смарт картице (картице са 

интегрисаним колима), апарати за безбедност возног 

саобраћаја, фотокопири (фотографски, 

електростатични, термички), електричне мреже за 

постројења за третирање воде, предајници за 

откривање постројења за воду и канализацију, 

конектори за жице за електричну енергију, 

амперметри, апарати за мерење, апарати за мерење 

радијације, ваге, индикатори температуре, 

волтметри, апарати за мерење протока воде, 

кондензатори за заштиту електричних машина, 

исправљачи струје, електричне арматуре, електрични 

контакти, трансформатори електричне струје, 

електричне мреже за генерисање електрицитета, 

опрема за пренос и дистрибуцију електричне 

енергије, електрични терминали, електрични 

трансформатори волтаже, електричне жице, 

појачивачи електричне енергије, контролни панели 

за електричну енергију, апарати за праћење 

потражње за електричном енергијом, детектори 

цурења електричне енергије, терминали за 

електричну енергију, апарати за репродукцију звука, 

апарати за мерење енергије, мерачи фреквенције, лед 

контролери, фотонапонски модули, утикачи, 

утичнице и други контакти (електричне везе), 

уређаји за напајање за соларне генераторе, мерачи 

фактора снаге, наочаре за очи, соленоидни вентили 

(електромагнетни прекидачи), филтери за сузбијање 

пренапонског напона, симулатори хируршких 

операција, претварачи, апарати за непрекидно 

снабдевање електричном енергијом, преднапонске 

заштите, машине за преношење светлосних снопова, 

апарати за емитовање, футроле за паметне телефоне, 

апарати за размену података, доплер радари, гпс 

апарати, апарати високе фреквенције, апарати за 

пренос слике, апарати за међусобну комуникацију, 

апарати за приказивање слике великих размера, 

ласерски скенери, апарати за мобилно мапирање, 

оптички прекидачи, заштитне фолије прилагођене за 

паметне телефоне, сателити за потребе науке, 

сателити за научне потребе, контролери екрана, 

штапови за селфије, апарати који штите од 

електромагнетних таласа, екрани са ознакама, 

паметни телефони, паметни сатови, сонари, 

телекомуникациони каблови, примопредајници, 

видео екрани, видео телефони, микроталасне цеви, 

уређаји високе фреквенције, иц чипови, ласерске 

диоде, уређаји за комуникацију оптичким влакнима, 

полупроводничке плочице за израду интегрисаних 

кола, регулатори електричних светала, електричне 

мреже за градњу аутоматизације, апарати за 

управљање енергијом у зградама, безбедносни 

системи за зграде, 3д наочаре, уређаји за 

упозоравање у случају крађе, ваге, читачи кодова, 

инкубатори са сталном температуром, апарати за 

прикупљање и анализу података, дигитални знакови, 

ронилачки апарати, који нису за спорт, маске за 

прашину, чепови за уши за пливаче, овоскопи, 

електричне браве, апарати за везивање електрода, 

електроде, ергометри, одећа отпорна на ватру, 

слушалице, инкубатори, механички саобраћајни 

знакови или саобраћајни знакови који светле, 

магнетни поклопци, микропроцесори, филмски 

пројектори, бројачи корака, заштитне кациге, лењири 

(мерни инструменти), клизни шестари, симулатори 
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спортског тренинга, метрови, епрувете, мерачи воде, 

уређаји за снимање слике, апарати за контролу 

бојлера, електрични апарати.  

37  бродоградња; производња авионских и 

ваздухопловних машинских система; услуге 

поправке и одржавања бродова, апарата бродских 

погона као што су контраплотни пропелери, 

челичних структура као што су мостови, опреме за 

вентилацију тунела, челичних резервоара, 

хидрауличних капија, челичних стогова, 

аутоматизованих система за паркирање, 

аутоматизованих дизалица за пренос контејнера; 

услуге поправке и одржавања ваздухопловних 

мотора, мотора флотила, свемирских система, 

пројектила; услуге уградње, поправке и одржавања 

бојлера, парних турбина, гасних турбина, водених 

турбина, погонских мотора за копнену / 

индустријску / поморску / пољопривредну употребу, 

погонских мотора за генераторе, хемијских 

постројења, и индустријских постројења; услуге 

градње, уградње, поправке и одржавања постројења 

за генерисање електричне енергије, нуклеарних 

електрана, система покретних трибина за велике 

стадионе; услуге поправке и одржавања 

пољопривредних машина, грађевинских машина, 

хемијских машина, машина за производњу гвожђа и 

челика, машина за бризгање пластике; услуге 

поправке и одржавања пумпи, вентилатора, 

преносних уређаја; услуге поправке и одржавања 

машина за пулпу и папир, штампарских машина, 

машина за прераду папира, машина за паковање 

хране; услуге уградње, поправке и одржавања 

постројења за спречавање загађења ваздуха, 

структура контроле животне средине, расхладних 

постројења, постројења за климатизацију; услуге 

поправке и одржавања машинских алата, 

индустријских робота, турбокомпресора, виљушкара, 

трактора, посебних возила; услуге надзора 

грађевинских радова и услуге планирања 

грађевинских радова; градња, реконструкција, и 

рестаурација стамбене, малопродајне, хотелске, 

комерцијалне, индустријске и институционалне 

својине; изградња објеката нискоградње; управљање 

грађевинским радовима на пројектима изградње 

објеката нискоградње и инфраструктуре; услуге 

уградње, поправке и одржавања апарата за климу, 

електричних апарата, лифтова, покретних степеница, 

покретних плочника, опреме за замрзавање, опреме 

за грејање, апарата за осветљење и телефона; услуге 

уградње, поправке и одржавања рачунарског 

хардвера, канцеларијских машина и опреме; услуге 

уградње, поправке и одржавања филмских 

пројектора, фотографских апарата, електричних 

жица или каблова, радио пријемника, телевизијских 

пријемника, електронских апарата, противпожарних 

аларма, противпровалних апарата, уређаја за мерење 

и испитивање, апарата за осветљење, медицинских 

апарата, симулационих апарата, сигналних апарата и 

електричних апарата за возила, дијагностификовања 

зграда, електричних инсталација, инсталација за 

електричну комуникацију; одржавање и поправка 

возила, полирање возила, лубрикација возила, 

подмазивање возила, прање возила, чишћење возила, 

третирање возила против корозије, сервисне станице 

за возила, изнајмљивање возила, реконструкција 

возила, уградња опреме за возила; поправка и 

одржавање 3д принтера; даљинско праћење радног 

стања лифтова, покретних степеница и покретних 

плочника; даљинско праћење радног стања клима 

уређаја, грејања, водовода и санитарије за зграде; 

даљинско праћење радног стања грађевинске опреме; 

пружање информација о даљинском праћењу радног 

стања грађевинске опреме; даљинско праћење 

поправке и одржавања пољопривредних машина и 

пружање информација у вези са истим; даљинско 

праћење возног стања возила; даљинско праћење 

стања товара и терета возила; даљинско праћење 

физичког стања путника возила; даљинско праћење 

радног стања фабрика и постројења; поправка и 

одржавање машина за обраду метала; поправка и 

одржавање машина и апарата за електронску 

комуникацију; поправка и одржавање машина за 

дистрибуцију и контролу електричне енергије; 

поправка и одржавање генератора електричне 

енергије / генератора са дизел мотором / генератора 

са мотором на гас; поправка и одржавање машина за 

телекомуникацију; уградња система за мрежну 

комуникацију.  
 

(210) Ж- 2021-408 (220) 09.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Ана Лаврнић, Баба Вишњина 39, Београд, RS 

(740) Ненад Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8, 

Београд 

(540) 

APSOLUTNIH STO 

(511) 9  видео филмови; унапред снимљени 

кинематографски филмови; звучни и видео снимци; 

унапред снимљени садржаји; видео снимци који се 

могу преузети.  

25  одела; обућа, обућа, осим ортопедске обуће; 

покривала за главу; дечија покривала за главу; кожна 

покривала за главу; одећа; обућа; покривала за главу; 

визири; штитници од сунца као покривала за главу и 

дукс мајице.  

35  промоција роба и услуга других путем 

промотивних рекламних филн+мова; промовисање 

серија филмова за друге.  

41  приказивање филмова у биоскопима; 

приказивање филмова у биоскопима на отвореном; 
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продукција емисија и филмова; продукција и 

дистрибуција кинематографских филмова; продукција 

телевизијских филмова; продукција филмова у студију; 

продукција, приказивање и изнајмљивање 

кинематографских филмова; стављање на располагање 

објеката за приказивање кинематографских филмова; 

приказивање филмова у биоскопима; драјв-ин 

биоскопима и биоскопима на отвореном; забава у виду 

анимираних и телевизијских серија са акцијом уживо; 

услуге производње филма и услуге уређивања у 

пост¬продукцији у области музике; видеа и филма; 

пружање забаве путем телевизије, радија, биоскопа, 

кабловске телевизије, сателитске телевизије и 

интернета; изнајмљивање филмова и видео записа; 

продукција звучних и видео снимака; производња 

аудио и видео записа; услуге снимања видео садржаја; 

производња програма телевизије, мобилне телевизије и 

радио програма; пружање забаве путем телевизије, 

радија, биоскопа, кабловске телевизије, сателитске 

телевизије и интернета; пружање филмова и 

телевизијских програма који се не могу преузимати 

путем телевизије на плаћање.   
 

(210) Ж- 2021-418 (220) 10.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, 91320-1799, California, US 

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

11000, Београд 

(540) 

LUMYKRAS 

(511) 5  фармацеутски препарати за употребу у 

превенцији амилоидозе, метаболичких болести и 

поремећаја, лупуса, и упале и аутоимуних болести и 

поремећаја; фармацеутски препарати за употребу у 

лечењу канцера, у онкологији, тумора, чврстих и 

хематолошких тумора и израслина, хематолошких и 

хемолитичких болести и поремећаја, укључујући 

кости, зглобове, кичмени стуб, црева, дебело црево, 

кожу, плућа, очи, груди, јајника, грлића материце, 

стомака, бешике, бубрега, главе, мозга, врата, и 

болести и поремећаја крви; фармацеутски препарати 

за употребу у лечењу амилоидозе, метаболичких 

болести и поремећаја, лупуса и упале и аутоимуних 

болести и поремећаја; фармацеутски препарати за 

употребу у лечењу чврстих тумора и израслина, 

хемолитичких болести и поремећаја, амилоидоза, 

метаболичких болести и поремећаја, лупуса и упале 

и аутоимуних болести и поремећаја.  
 

(210) Ж- 2021-422 (220) 11.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

R1X 

(511) 7  машине за поравнавање каросерије и оквира 

возила и њихови саставни делови за замену; 

дистрибутери за возила; филтери за ваздух за моторе 

и моторе возила; цилиндри мотора за возила; 

генератори за копнена возила; уређаји за паљење 

мотора копнених возила; прикључци за возила, 

наиме, грабежне канте и сечива за померање земље и 

растереситих предмета; пнеуматски и хидраулични 

компресори за возила; делови за копнена возила, 

наиме, каблови за свећице; пумпе за уље за копнена 

возила; хедери као део издувног система возила; 

пумпе за гориво за копнена возила; пумпе за воду за 

копнена возила; делови возила, наиме вентил за 

напајање карбуратора; делови возила, наиме 

штитници брегасте осовине; делови возила, наиме 

усисни разводници; делови возила, наиме штитници 

брегастог мотора; делови возила, наиме кућишта 

мотора; делови возила, наиме клацкалица вентила; 

делови возила, потисне шипке; делови возила, наиме 

хладњаци за уље; делови возила, наиме вентили за 

одзрачивање картера; делови возила, наиме чепови и 

поклопци резервоара за уље; делови возила, наиме 

резервоари за уље; пригушивачи звука као део 

издувних система возила; делови мотора за копнена 

возила са унутрашњим сагоревањем, наиме спојнице; 

механички делови мотора за копнена возила; шипке 

за мерење уља за возила; зупчасти каишеви за 

моторе за копнена возила; пумпе за гориво за моторе 

копнених возила; алтернатори за копнена возила; 

генератори електричне енергије који се такође могу 

користити као електрични мотори за возила; делови 

возила, наиме карбуратори; делови млазнице за 

гориво за моторе копнених и водених возила; 

компресори за ваздух за возила; цилиндри мотора за 

копнена возила; мотори брисача ветробранског 

стакла за поморска или копнена возила; делови 

мотора возила, наиме хладњаци пуњеног ваздуха и 

њихови саставни делови; делови мотора возила, 

наиме интеркулери; каблови за паљење за моторе 

возила; издувне цеви за копнена возила; јединице 

катализатора за издувне гасове возила; електронска 

паљења за возила; металне заптивке мотора за 

возила; филтери за гориво за моторе возила; брегасте 

осовине за моторе возила; радијатори за возила.  

9  интерфејси за рачунаре; рачунарски програми за 

дизајн корисничког интерфејса; бежично повезани 

електрични апарат на батерије са уграђеним 

софтвером и фирмвером, који се могу даљински 

ажурирати, за складиштење и пражњење 

складиштене електричне енергије који се користи у 
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становима и зградама; бежично повезани електрични 

апарат на батерије са уграђеним софтвером и 

фирмвером, који се могу даљински ажурирати, за 

складиштење и пражњење складиштене електричне 

енергије а који се снабдева путем електро-мреже или 

са другог извора за производњу електричне енергије 

и служи за стабилизацију и задовољавање потреба за 

електричном енергијом и циљева њене употребе; 

рачунарски софтвер за надгледање, оптимизацију и 

регулисање складиштења и пражњења складиштене 

енергије у и са таквог бежично повезаног 

електричног апарата на батерије; батерије за 

снабдевање електричном енергијом за моторе 

електричних возила; конектори за електричну 

енергију који се монтирају на зид а служе за 

напајање електричних возила; мобилни утични 

конектори за електричну енергију за напајање 

електричних возила; софтвер у облику мобилне 

апликације, који се може преузети, за праћење 

електричног напајања и статуса возила и даљинску 

контролу возила; софтвер који се може преузети у 

облику софтвера за оперативни систем возила; 

навигациони апарати за возила (путни рачунари); 

уређај за локацију возила и опоравак програмиран да 

користи глобални позиционирајући систем (гпс) и 

мобилне телекомуникације; радио апарати за возила; 

противпровални аларми; пуњачи за батерије за 

употребу са батеријама возила; темпомати за 

моторна возила; опрема за безбедност возила, наиме 

електронски монитори вибрација, удара, кретања, 

угла, температуре и напона; опрема за безбедност 

возила, наиме систем за надзор возила на путном 

рачунару који се састоји од камера и монитора за 

откривање и елиминисање мртвих тачака са обе 

стране возила; бежични примопредајници са 

технологијом за сакупљање и приказ статуса и 

праћење свих типова возила у локалном окружењу; 

батерије, електричне, за возила; опрема за 

безбедност возила, наиме електронски монитори 

притиска у гумама; опрема за безбедност возила, 

наиме сензори и камере за кретање уназад; јединице 

за балансирање гума за копнена возила; систем 

уласка без кључа и систем паљења без кључа за 

аутомобиле који се састоји од микропроцесора, 

електронског пријемника сигнала и даљинског 

управљача са електронским преносником сигнала; 

брзиномер за возила; радарски детектори објеката за 

употребу на возилима; гпс сензор који се монтира на 

возило за утврђивање брзине кретања возила; 

пуњачи батерија за мобилне телефоне за употребу у 

возилима; делови мотора возила, наиме термостати; 

аудио опрема за возила, наиме стерео уређаји, 

звучници, појачала, еквилајзери, скретнице и 

кућишта за звучнике; усб прикључци за пуњење за 

употребу у возилу; електричне браве за возила; 

ретровизорске камере за возила; контрола клима 

уређаја у возилу; бежични контролори за даљински 

надзор и контролу функција и статуса других 

електричних, електронских и механичких уређаја и 

система, наиме, система  за акумулатор, сигурност, 

светла, праћење и безбедност; даљински управљачи 

за покретање возила; систем за лоцирање, праћење и 

безбедност возила који се састоји од антене и радио 

предајника који се поставља у возило; регулатори 

напона у возилима; аудио опрема за возила, наиме 

звучници за аутомобилске аудио системе; 

навигациони инструменти за возила (путни 

рачунари); електрични конектори за повезивање 

приколице са моторним возилом; акумулатори за 

возила; електрични апарати, наиме станице за 

пуњење електричних возила; компјутеризовани 

уређаји за анализу мотора возила; продужни каблови 

за употребу у возилима; исправљачи за употребу у 

возилима; електрични каблови за употребу у 

возилима; акумулатори, електрични, за возила; 

термостати за возила; аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; уређаји за бележење 

километраже у возилима; даљински управљачи за 

управљање алармима возила.  

12  право првенства на основу јм пријаве бр. 81525 

од 21.09.2020. године: копнена возила и делови и 

додаци за иста, наиме, саставни делови и компоненте 

за погонске склопове у виду електричних мотора, 

мењача и осовина; каросерије за моторна возила; 

мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила; 

ланци против клизања за возила; флеке за поправку 

гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила; 

лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за 

унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по 

наруџбини за возила; спојлери за возила; оквири за 

регистарске таблице; држачи за регистарске таблице; 

тапацирунзи за возила; осовине за точкове возила; 

точкови возила; електрична копнена возила; делови 

за електрична возила, наиме, мотори; делови за 

електрична возила, наиме, ретровизори, брисачи и 

врата пртљажника; возила високих перформанси која 

се у потпуности покрећу електричним батеријама; 

седишта за возила; осовине за точкове возила; 

точкови за возила; тапацирунзи за возила; цераде 

кројене за возила; полу-кројене цераде за возила; 

волани за возила; мотори за копнена возила; кровни 

носачи, амортизери, опруге, стабилизатори, и 

вешања, све за возила; панели са лајснама за 

каросерије возила; кочиона клешта за копнена 

возила; навлаке за седишта за возила; носачи мотора 

за возила; унапред дизајниране фолије од винила 

специјално прилагођене за возила; делови за возила, 

наиме, црева за серво управљање; ознаке за возила; 

јастуци за седишта возила; склопови за осовине 

точкова за возила; носачи за скије за возила; 

огледала за возила, наиме ретровизори; зупчаници за 

рикверц за копнена возила; специјално направљене 
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куке за возила за држање додатака за возила; 

ветробранска стакла за возила; уређаји против крађе 

возила; гуме за возила; унутрашње гуме за возила; 

уређаји за надувавање гума; пластични делови за 

возила, наиме, испупчене украсне и заштитне 

пластичне лајсне за унутрашњост и спољашност 

возила; копнена возила, наиме електрични 

аутомобили, камиони и теренска возила; полу-

кројене цераде за возила; кочиони компресори 

ваздуха за копнена возила; кочиони ваздушни 

цилиндри за копнена возила; хаубе за возила; шасије 

за моторна возила; заштитне пресвлаке за седишта 

возила; делови за поправку саставних делова 

камиона и других моторних возила; механизми 

погонског склопа возила који се састоје од квачила, 

мењача, погонске осовине и диференцијала; 

поклопци за мењаче за копнена возила; плоче за 

монтирање мењача за моторна возила; кућишта 

мењача за моторна возила; полуге за вучу возила; 

завесице за точкове возила; степенице које се каче на 

копнена возила; вучне полуге за возила; фелне за 

точкове возила и њихови саставни делови; теренска 

возила (атв возила); сензори за копнена возила, 

наиме, електрични сензори за обртни моменат серво 

управљања, који се продају као компонента система 

серво управљања; фелне за точкове возила; склопови 

мењача за копнена возила; кочнице за возила; 

точкови за возила; каросерије возила; мењачи за 

копнена возила; делови возила, наиме, визири за 

ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за 

заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке 

руке; делови возила, наиме, куглични зглобови; 

делови возила, наиме, носачи вешања; делови 

возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни 

делови вентила за гуме возила; делови за копнена 

возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе 

као саставни део возила; погонске осовине за 

копнена возила; кочионе сајле за возила; кочиони 

добоши за копнена возила; кочиона клешта за 

копнена возила; делови вешања за копнена возила, 

наиме, гибњеви; делови вешања за копнена возила, 

наиме, завојне опруге; метлице брисача 

ветробранског стакла за возила; хидраулична кола за 

возила; делови вешања за копнена возила, наиме, 

носачи гибњева; кожне пресвлаке по наруџби за 

возила; кочиони дискови за возила; држачи за шоље 

за употребу у возилима; мењачи за копнена возила и 

заменски делови за иста; каишеви за мењаче за 

копнена возила; системи вешања за копнена возила; 

куглични лежајеви за копнена возила; стаклени 

прозори за возила; аларми против крађе возила; 

кочнице за копнена возила; метална роба за кочнице 

возила; носачи бицикала за возила; комплети за 

подизање осовина за копнена возила; осовински 

лежајеви за копнена возила; кочнице са дисковима за 

копнена возила; кровни кофери за копнена возила; 

спортска теренска возила; ваздушни јастуци за 

возила; прозори за возила; сигурносни појасеви за 

употребу у возилима; вентили за гуме возила; сирене 

за возила; делови за копнена возила, наиме, погонски 

каишеви; квачила за копнена возила; цераде кројене 

за аутомобиле и камионе за потребе заштите од 

временских неприлика; наслони за главу за возила; 

ваздушни јастуци који се надувавају за употребу у 

возилима за спречавање повреда у незгодама; 

погонски ланци за копнена возила; додатна опрема за 

аутомобиле, наиме, торбе, мреже и послужавници за 

организацију у аутомобилу специјално прилагођени 

за монтирање у возилима; сигурносни појасеви за 

седишта возила; мреже за пртљаг за возила; кочионе 

облоге за копнена возила; делови за копнена возила, 

наиме осовине; делови за копнена возила, наиме 

погонски зупчаници; метални делови за возила, 

наиме, украсне и заштитне лајсне од метала за 

унутрашњост и спољашњост аутомобила; електрична 

возила, наиме аутомобили, камиони и теренска 

возила; бицикли; резервни аларми за упозорење за 

возила; дискови за точкове возила; централне браве 

за моторна возила; алармни системи за моторна 

возила; волански системи за копнена возила и делови 

за исте; спојлери за возила; оквири за регистарске 

таблице; држачи за регистарске таблице; 

тапацирунзи за возила; бочне степенице за улаз у 

возила; ваздушни јастуци; амортизери за 

аутомобиле; браници за аутомобиле; кровни носачи 

терета и пртљага за возила; цераде кројене за возила; 

делови за копнена возила, наиме, бочне степенице за 

улаз; делови за копнена возила, наиме, завесице за 

точкове возила; делови за копнена возила, наиме, 

блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери; 

врата за возила; седишта за возила; тапацирунзи за 

возила; ручице за мигавце за возила; чепови за 

резервоаре за копнена возила; прекривачи за 

регистарске таблице за возила; панели за врата 

возила.  
 

(210) Ж- 2021-425 (220) 10.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.20; 08.01.20; 08.01.21; 08.03.01; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, цијан бела, магента, ружичаста, тамно 

плава, смеђа, сива, црвена, црна.  

(511) 30  млечна штанглица.  
 

(210) Ж- 2021-426 (220) 10.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.07.08; 05.07.22; 08.01.19; 08.01.22; 

11.01.25; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, тамно плава, бела, жута, наранџаста.  

(511) 30  десерт на бази жита са јагодом.  
 

(210) Ж- 2021-427 (220) 12.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи 

Шандора 25, 23315, Банатска Топола , RS 

(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19,  

21 000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста - Ц:20, М:53, У:100, К:4, бела.  

(511) 30  напици од чаја.  
 

(210) Ж- 2021-431 (220) 12.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

11000, Београд 

(540) 

HAUTE COUTURE 

(511) 3  препарати за негу, третман, и улепшавање 

тканина; средства за испирање, нарочито омекшивачи 

рубља; уља за парфеме и мирисе; миришљава водица за 

употребу у домаћинству и на тканинама; етерична уља; 

препарати за парфимисање ваздуха.  
 

(210) Ж- 2021-432 (220) 15.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, Indiana 46285, US 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

VERZENIO 

(511) 5  фармацеутски препарати, нарочито, 

фармацеутски препарати за лечење канцера.  
 

(210) Ж- 2021-435 (220) 12.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Proizvodno trgovinsko i uslužno društvo 

Hantex d.o.o. Novi Pazar, Дубровачка 408/7,  

36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.06  

(591) сива.  

(511) 25  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-436 (220) 12.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Mathias Lennart Stillfors, , SE 

(740) Марко Станковић, адвокат, Кнеза Милоша 

19/7а, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 03.06.06; 03.07.17; 26.01.02; 26.01.25; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, ружичаста, бела.  
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(511) 10  Веn Wa куглице [сексуална помагала за одрасле]; 

апарати за прање телесних шупљина; апарати, уређаји и 

производи за сексуалне активности; вагинални 

дилататори; вакуум направе за ерекцију [прибор за 

сексуалну стимулацију за одрасле]; вештачке вагине 

[сексуална помагала за одрасле]; вештачке дојке; 

вештачки пениси [сексуална помагала за одрасле]; 

вибратори [прибор за сексуалну стимулацију за одрасле]; 

вибратори [сексуална помагала за одрасле]; електрични 

кућни уређаји за естетску масажу; електрични уређаји за 

масажу; јестиви доњи веш; кондоми; контрацептивна 

средства; контрацептивна средства, која нису хемикалије; 

лутке за одрасле [секс лутке]; масажери за стопала; 

масажери за тело; направе за повећање пениса [сексуална 

помагала за одрасле]; направе за сексуалну стимулацију; 

презервативи са укусима; прстенови за пенис [секс 

играчке]; секс-играчке; сексуална помагала за одрасле; 

уређаји за мастурбацију [прибор за сексуалну стимулацију 

за одрасле]; уређаји за успављивање, наиме апарати који 

изазивају сан емитовањем звука, мириса или светлости. 

35  пружање информација из области маркетинга; пружање 

информација о пословном маркетингу; пружање 

информација о пословном руковођењу; пружање 

информација о спољној трговини; пружање комерцијалних 

информација; пружање пословних информација; 

прикупљање и пружање пословних информација; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање помоћи из области комерцијализације производа; 

пружање помоћи у области организације пословања; 

пружање помоћи у области пословне промоције; пружање 

помоћи у области пословног управљања; пружање 

пословних информација путем интернета; пружање помоћи 

у управљању пословним активностима; пружање савета из 

области пословне ефикасности; пружање пословних 

трговачких савета и информација; пружање информација о 

производима широке потрошње преко интернета; пружање 

информација у вези са комерцијалном продајом; пружање 

информација у вези са маркетингом путем вебсајта; 

пружање клијентима информација које се односе на 

софтвер; пружање комерцијалних информација путем 

глобалне рачунарске мреже; пружање маркетиншких 

услуга из области друштвених медија; пружање помоћи у 

области руковођења пословањем и планирања; пружање 

помоћи у управљању индустријским и привредним 

предузећима; пружање пословних информација из онлајн 

базе података; пружање пословних и трговачких контакт 

информација путем интернета; пружање пословног 

управљања и подршке при раду у комерцијалним 

делатностима; пружање савета из области пословног 

управљања и маркетинга; пружање услуга о пословном 

информисању преко интернета; пружање подршке старт-

ап компанијама у пословном управљању за друге области 

пословања; пружање савета који се односи на анализу 

потрошачких навика;  спољне услуге (услуге 

"outsourcing"-a) у смислу организовања уговора о 

пружању услуга за друге.  

42  хостинг платформи за е-трговину на Интернету; 

одржавање софтвера који се користи у е-трговини; 

услуге саветовања у вези са софтвером који се 

користи у е-трговини; консултантске услуге које се 

односе на креирање и дизајн веб сајтова за 

електронску трговину; услуге одржавања и 

саветовања које се односе на софтвер који се користи 

у области електронске трговине; програмирање 

софтвера за платформе електронске трговине.   
 

(210) Ж- 2021-439 (220) 15.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.05; 24.09.09; 26.04.11; 26.04.16; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црвена, црна, златна.  

(511) 16  штампана амбалажа, штампане ствари и 

материјал за дуван; дуван за замотавање; производе 

од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; 

филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

34  дуван; дуван за замотавање; производи од дувана; 

дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за 

цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

35  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана; 

дувана за замотавање; производа од дувана; дувана 

за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете; 

шибица; цигарета; цигара.  
 

(210) Ж- 2021-440 (220) 15.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.09; 17.02.17; 26.04.10; 26.04.16; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црвена, црна, златна  

(511) 16  штампана амбалажа, штампане ствари и 

материјал за дуван; дуван за замотавање; производе 

од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; 

филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

34  дуван; дуван за замотавање; производи од дувана; 

дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за 

цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  

35  малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана; 

дувана за замотавање; производа од дувана; дувана 

за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете; 

шибица; цигарета; цигара.  
 

(210) Ж- 2021-441 (220) 15.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC, 

Краљевачког батаљона 235/2, 34000, Kragujevac, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 23.03.15; 26.04.07; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, жута.  

(511) 8  ручни алати и справе којима се ручно 

управља; прибор за јело; хладно оружје; бријачи.  

9  одећа за заштиту од несрећа, радијације и ватре, одећа 

отпорну на метке, заштитне кациге, штитници за главу, 

штитници за уста, заштитна одела, штитници за колена за 

раднике; оптички апарати и инструменти; паметни сатови; 

магнети; кутије за наочаре, футроле за телефоне.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2021-445 (220) 15.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.21; 08.01.21; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.07  

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

(511) 30  штапићи преливени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2021-446 (220) 15.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06 

(591) жута, црвена, бела, зелена.  

(511) 30  производи од житарица; колачи; 

посластице; слаткиши; чоколада; кекс; бисквит; 

вафел производи; слани штапићи; кокице; флипс.  
 

(210) Ж- 2021-447 (220) 16.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Никола Јовановић, Кабловска б.б., 35000, 

Јагодина, RS 

(740) Никола Грбић, Адвокатска Канцеларија Грбић, 

Партизанска 54, 22400, Рума 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, светло зелена.  

(511) 35  пружање пословних и трговачких контакт 

информација путем интернета; пружање услуга о 

пословном информисању преко интернета; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање преко интернета; услуге 

рекламирања преко интернета.  
 

(210) Ж- 2021-448 (220) 16.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 
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(731) Blizzard Entertainment, Inc., 1 Blizzard Way, 

92618, Irvine, California, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

BATTLE.NET 

(511) 9  програми за рачунарске и видео игре које се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за видео игре, који се могу 

преузети; програми за рачунарске и видео игре који 

се могу преузети са глобалне рачунарске мреже; 

интерактивни мултимедијални програми за видео и 

рачунарске игре; софтвер за видео игре који се може 

преузети на мобилне телефоне, таблете и друге 

електронске мобилне уређаје.  

35  услуге онлајн малопродаје софтвера за игре, 

видео игара, рачунарских игара и програма за игре.  

38  стриминг аудио, визуелног и аудио-визуелног 

материјала путем глобалне рачунарске мреже; 

пренос видео садржаја на захтев; аудио, видео и 

мултимедијално емитовање садржаја путем 

интернета и других комуникацијских мрежа; услуге 

веб емитовања путем глобалних и локалних 

рачунарских мрежа; пренос порука, података и 

садржаја путем интернета и других комуникацијских 

мрежа; пружање услуга онлајн причаоница, огласних 

табли и онлајн форума за пренос порука, 

информација и мултимедијалног садржаја међу 

корисницима путем интернета; рачунарски пренос 

информација којима се приступа путем кода или 

терминала; пружање услуга гласовних причаоница и 

размене веб порука.  

41  услуге разоноде, наиме пружање услуга онлајн 

компјутерских игара; услуге разоноде, наиме 

пружање услуга онлајн видео игара; услуге разоноде, 

наиме пружање услуга онлајн интерактивних видео 

игара за више играча; услуге разоноде, наиме 

омогућавање привременог коришћења рачунарских и 

видео игара које се не могу преузети; пружање 

онлајн електронских игара које се не могу преузети и 

којима се може приступити преко глобалне 

рачунарске мреже; услуге разоноде, наиме 

организовање и вођење такмичења у области 

електронских игара; пружање онлајн вести и 

информација у области електронских игара; услуге 

игара у облику спровођења онлајн турнира у 

рачунарским играма; пружање мрежно заснованог 

система и онлајн портала за кориснике ради 

учествовања у онлајн играма.  
 

(210) Ж- 2021-451 (220) 16.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) FRUVITA DOO BEOGRAD, Трг Николе 

Пашића 5, RS 

(540) 

Pozdrav po tvom ukusu 

(511) 29  месо, риба, живина и дивљач, месни 

екстракти, конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја, 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи, 

уља и масти за исхрану.  

32  пиво, безалкохолни напици, минералне и содне 

воде, воћни напици и воћни сокови, сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-459 (220) 17.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Николе 

Ђурковића 1, Панчево, RS 

(540) 

LICE NACIJE 

(511) 35  оглашавање; рекламирање.  

38  емитовање радио програма; емитовање 

телевизијског програма; бежично емитовање; 

емитовање кабловске телевизије.  

41  продукција радио и телевизијског програма; 

телевизијска забава; забава посредством радија.  
 

(210) Ж- 2021-461 (220) 16.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Никола Стојковић ПР КЛИКЛАК 

РАЧУНАРИ, Матејевачки пут 36 ламела Е-1,  

18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Радосав Мишић, Булевар Немањића 

94/35, 18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.11; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) сива-#5f5f5f , плава-#2d7b9c.  

(511) 35  презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало.  
 

(210) Ж- 2021-471 (220) 18.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Станко Газибарић , Воје Ковачког 54, 23204, 

Стајићево, RS 

(540) 

MEDICORDER 

(511) 9  црне кутије [за снимање података].  
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35  компјутерско управљање подацима.  

38  комуникација преко рачунарских терминала.  
 

(210) Ж- 2021-472 (220) 18.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Pertini toys d.o.o., Синђелићева 4,  

11000, Београд-Врачар, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела.  

(511) 25  радне блузе, одела; женске чарапе, чарапе и 

плетена трикотажа; покривка за главу: шешири, 

беретке, капе, шалови, мараме и ешарпе; држачи 

панталона: каишеви, трегери; мушке боксерице, 

доњи веш, бермуде; боди (женско рубље), женске 

мајице, поткошуље, блузе, корсети; џемпери, 

пуловери, јакне (одећа); блузе, кошуље, кошуље 

кратких рукава, мајице; одећа, конфекцијска одећа и 

одела; опрема за бебе (одећа), доњи веш за бебе, 

портикле, портикле са рукавима; рукавице, кравате, 

панталоне, кратке панталоне - бермуде; мајице, 

спортске мајице (дресови); одећа и обућа за плажу, 

баде-мантили; обућа, ципеле.  
 

(210) Ж- 2021-479 (220) 19.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) ACER INCORPORATED, 7F-5, No. 369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY, R.O.C., 

TW 10541, TW 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

[инспекцију], спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос или 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт дискови, двд 

и други дигитални носачи података; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података; 

апарати за гашење ватре; рачунари; компјутерски 

хардвер; хардвер за електронске игре, изузев оног 

који је искључиво намењен за употребу са 

телевизијским уређајима; ручни рачунари; таблет 

рачунари; рачунарски софтвер; компјутерске 

периферне јединице; штампачи; рачунарски сервери; 

лаптоп рачунари; ноутбук рачунари; стони рачунари; 

мобилни телефони; уређаји за складиштење 

података; електронске игре; машине за видео игре; 

рачунарски терминали; телевизијски декодери; видео 

пројектори; радио апарати; звучници; микрофони; 

слушалице; бубице; тјунери; аутоматске машине за 

продају и механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; рачунарски фирмвер; помоћни 

рачунарски софтвери; скенери [опрема за обраду 

података]; монитори [компјутерски програми]; 

екрани на додир; модеми; тастатуре за рачунаре; 

миш [рачунарска периферна опрема]; мишеви са 

куглицом за управљање [компјутерски периферни 

уређаји]; плочице на додир за компјутере; светлосне 

оловке; џојстици; контролери за игрице; графички 

таблети; графичке табле; адаптери; адаптери за 

картице; каблови и конектори; магнетно-оптичке 

јединице; јединице чврстих дискова; дискетне 

јединице; картице за персоналне рачунаре (пц 

картице); кертриџи и магнетне траке за рачунаре; цд 

ром уређаји; цд читач (цд-р); цд резач (цд-рw); двд 

ром уређаји; двд резач; ссд уређаји за складиштење 

података; контролери редундантног низа независних 

дискова [раид]; уређаји за масовно складиштење 

података; мрежни адаптери; кабловски модеми; 

рутери, мрежни мостови, мрежни пролази и 

чворишта; електронски уређаји широке потрошње; 

телефони; лични дигитални асистенти [пда]; 

дигитални видео снимачи; видео рекордери; 

телевизори, дигитални телевизори; стерео 

пријемници; двд плејери; компакт диск плејери; мп3 

читачи; дигитални аудио плејери и рекордери; аудио-

појачивачи; генератори видео специјалних ефеката; 

фотографска камера; камкордери; дигитални 

фотоапарати; видео декови; видео конвертери; 

читачи бар-кодова; читачи магнетних трака; 

телекомуникацијска опрема; телекомуникациони 

апарати и инструменти; мобилни телефони; 

смартфони [паметни телефони]; бежични 

комуникациони уређаји за пренос гласа, података, 

слика, аудио, видео и мултимедијалних садржаја; 

апарати за мрежну комуникацију; ручни дигитални 

електронски уређаји путем којих се може 

приступити интернету и којима се могу послати, 
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примити и складиштити телефонски позиви, 

електронска пошта и остали дигитални подаци; 

носиви рачунарски хардвер; носиви дигитални 

електронски уређаји путем којих се може 

приступити интернету, и којима се могу послати, 

примити и складиштити телефонски позиви, 

електронска пошта и остали дигитални подаци; 

паметни сатови; паметне наочаре; паметно прстење; 

носиви уређаји за мерење активности; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; читачи 

електронских књига; рачунарски софтвер за 

подешавање, конфигурисање, рад и контролу 

рачунара, рачунарске периферне опреме, мобилних 

уређаја, мобилних телефона, паметних сатова, 

паметних наочара, носивих уређаја, бубица, 

слушалица, телевизора, телевизијских декодера, 

аудио и видео читача и снимача, система кућног 

биоскопа, и забавних система; софтвер за развој 

апликација; софтвер за рачунарске игре; унапред 

снимљени аудио, видео и мултимедијални садржаји 

који се могу преузимати; компјутерске периферне 

јединице; периферни уређаји за рачунаре, мобилне 

телефоне, мобилне електронске уређаје, носиве 

електронске уређаје, паметне сатове, паметне 

наочаре, бубице, слушалице, телевизоре, декодере за 

телевизоре и аудио и видео уређаје за репродукцију 

и снимање; носиви периферни уређаји за употребу са 

рачунарима, мобилним телефонима, мобилним 

електронским уређајима, паметним сатовима, 

паметним наочарама, паметним прстеновима, 

бубицама, слушалицама, телевизорима, декодерима 

за телевизоре и аудио и видео уређајима за 

репродукцију и снимање; апарати за биометријску 

идентификацију и потврду идентитета; 

акцелерометри; мерачи висине; апарати за мерење 

раздаљине; апарати за снимање раздаљине; бројачи 

корака; апарати за мерење притиска; индикатори 

притиска; монитори, дисплеј екрани, дисплеј екрани 

који се носе на глави и слушалице са микрофоном за 

употребу са рачунарима, паметним телефонима, 

мобилним електронским уређајима, носивим 

електронским уређајима, паметним сатовима, 

паметним наочарима, телевизорима, декодерима за 

телевизоре и аудио и видео уређајима за 

репродукцију и снимање; дисплеји, наочаре, 

контролери и слушалице  са микрофоном за 

виртуелну и проширену стварност; 3д наочаре; 

наочаре [оптика]; наочаре за сунце; стакла за 

наочаре; оптичка стакла; оптичка роба; оптички 

апарати и инструменти; фотоапарати; блицеви за 

фотоапарате; тастатуре, мишеви, подлоге за мишеве, 

штампачи, дискетне јединице и хард дискови; 

апарати за снимање и репродукцију звука; дигитални 

аудио и видео уређаји за репродукцију и снимање; 

звучници; аудио појачала и пријемници; аудио 

уређаји за моторна возила; апарати за снимање и 

препознавање гласа; телевизијски апарати; 

телевизијски пријемници [телевизори] и монитори; 

радио предајници и пријемници; кориснички 

интерфејс за рачунаре и електронске уређаје 

уграђене у моторна возила, наиме електронске 

контролне табле, монитори, екрани осетљиви на 

додир, даљински управљачи, прикључне станице, 

конектори, прекидачи и гласовно активиране 

контроле; уређаји за глобално позиционирајући 

систем (гпс); навигациони инструменти; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

уређаји за даљинско управљање за контролу 

рачунара, мобилних телефона, мобилних 

електронских уређаја, носивих електронских уређаја, 

паметних сатова, паметних наочара, бубица, 

слушалица, аудио и видео уређаја за репродукцију и 

снимање, телевизора, декодера за телевизоре, 

звучника, појачала, система кућног биоскопа и 

система за забаву; носиви уређаји  за контролу 

рачунара, мобилних телефона, мобилних 

електронских уређаја, паметних сатова, паметних 

наочара, бубица, слушалица, аудио и видео уређаја 

за репродукцију и снимање, телевизора, декодера за 

телевизоре, звучника, појачала, система кућног 

биоскопа и система за забаву; апарати за 

складиштење података; рачунарски чипови; батерије; 

пуњачи батерија; електрични и електронски 

конектори, спојнице, жице, каблови, пуњачи, докови, 

прикључне станице и адаптери за употребу са 

рачунарима, мобилним телефонима, ручним 

рачунарима, рачунарском периферном опремом, 

мобилним електронским уређајима, носивим 

електронским уређајима, паметним сатовима, 

паметним наочарима, бубицама , слушалицама, 

аудио и видео уређајима за репродукцију и снимање, 

телевизорима и декодерима за телевизоре; 

интерактивни екрани осетљиви на додир; интерфејс 

за рачунаре, рачунарске екране, мобилне телефоне, 

мобилне електронске уређаје, носиве електронске 

уређаје, паметне сатове, паметне наочаре, 

телевизоре, декодере за телевизоре и аудио и видео 

уређаје за репродукцију и снимање; заштитне фолије 

прилагођене за компјутерске екране, екране 

мобилних телефона и екране паметних телефона; 

навлаке, торбе, футроле, омоти, траке и пантљике 

(врпце) за рачунаре, таблет рачунаре, компјутерске 

тастатуре, мобилне телефоне, мобилне електронске 

уређаје, носиве електронске уређаје, паметне сатове, 

паметне наочаре, бубице, слушалице, декодере за 

телевизоре и аудио и видео уређаје за репродукцију 

и снимање; екстерне батерије; селфи штапови; 

пуњачи за електронске цигарете; пуњачи у 

аутомобилима; бежични пуњачи; информациона 

технологија и аудиовизуелна опрема; магнети, 

апарати за магнетизацију и демагнетизацију; научни 

и лабораторијски уређаји за третмане струјом; 
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апарати, инструменти и каблови за струју; оптички 

уређаји, појачивачи и коректори; уређаји за 

безбедност, заштиту, протекцију и сигнализацију; 

уређаји за навигацију, вођење, праћење, циљање и 

израду мапа; инструменти, индикатори и контролери 

за мерење, откривање и надгледање; научно-

истраживачки и лабораторијски апарати, образовни 

апарати и симулатори.  

20  намештај; столице; намештај за седење; столице 

са точкићима; хоклице са точковима [намештај]; 

канцеларијске фотеље; ергономске фотеље; фотеље 

на расклапање; столице са подесивим наслоном; 

окретне радне столице; подметачи за столице; ноге 

за столице; столице са округлим постољем; 

конференцијске столице; високе столице [намештај]; 

лабораторијске (индустријске) столице; портабл 

потпора за леђа за употребу на столицама; столице 

као канцеларијски намештај; фотеље; фотеље са 

подесивим наслоном; фотеље или софе са подесивим 

наслоном [намештај]; фотеље или софе са подесивим 

наслоном [столице]; столице на љуљање; седишта од 

метала; јастучићи за седишта; ауто седишта/носиљке 

за бебе; столови; столови за рачунаре; канцеларијски 

столови; кухињски и школски столови; радни 

столови; покретне огласне табле.  

28  спортски артикли и спортска опрема; спортска 

опрема; опрема за лов и риболов; опрема за пливање; 

артикли за гимнастику; даске за једрење; даске за 

скијање; ролери; клизаљке; скејтборд; заштитни 

јастучићи и штитници за спорт и игре; кугле за 

билијар; билијарски столови; чизме са 

причвршћеним клизаљкама; апарати и машине за 

куглање; тегови; штитници за зглобове [спортска 

опрема]; справе за вежбање [развлачење]; удице за 

риболов; опрема за риболов; пераја за пливање; 

појасеви за пливање; пловци за риболов; торбе за 

штапове за голф; штапови за голф; рукавице за голф; 

рукавице за игре и спорт; штитници за колена 

[спортски артикли]; скије; санке [спортска опрема]; 

столови за стони тенис; скије за воду; штапови за 

пецање; калемови за пецање; канапи за пецање; 

јарболи за даске за једрење; мреже са дршком за 

риболов; апарати за бодибилдинг; боксерске 

рукавице; навлаке специјално дизајниране за скије и 

даске за сурф; крпље за снег; заштитни јастучићи 

[делови спортске опреме]; одскочне даске [спортска 

опрема]; собни бицикли за вежбање; одела за 

пливање; пловци за купање и пливање; билијарски 

штапови; одбојници за билијарски сто; облоге за 

скије; креда за билијарске штапове; врхови 

билијарских штапова; скијашки везови; сензори за 

загрижај [риболовачки прибор]; жице за рекете; 

направа за поравнавање земље [прибор за голф]; 

мирисни мамци за лов или риболов; фокина кожа [за 

облагање скија]; вештачки мамци за риболов; торбе 

за голф, са или без точкова; смола за атлетичаре; 

мехурови, мембране лопти за играње; муниција за 

пиштоље с бојом [спортска опрема]; врше 

[риболовачке замке]; ремени за даске за сурфовање; 

ролери за собне бицикле за вежбање; торбе за 

крикет; ивице скија; играчке, игре, артикли за игру и 

играчке новитети; играчке; фигуре играчке; играчке 

аутићи; апарати за видео игре; игре; лопте и балони; 

возила играчке; електрична возила (играчке); 

ваздушни пиштољи играчке; триктрак игре; табле за 

игру даме; дама [игра]; шах; шаховске табле; 

мађионичарски прибор; чаше за мешање коцки; 

пикадо; домине; флашице за лутке; летећи дискови 

[играчке]; аутоматске игре; штапови за игре; ручне 

конзоле за играње електронских игара, изузев оних 

које су искључиво намењене за употребу са 

телевизијским уређајима; играчке новитети за 

збијање шала; играчке новитети за забаве; намотаји 

за змајеве; змајеви; махџонг; кликери; лутке за руку; 

позоришне маске; маске као играчке; играчке висеће 

вртешке; смањени модели возила; салонске игре; 

детонирајуће каписле [играчке]; пиштољи играчке; 

лопте за играње; звечке [играчке]; игре са обручима; 

коњи за љуљање; ролшуе [котураљке]; тобогани 

[играчке]; дувалице за прављење мехура од сапунице 

[играчке]; базени за пливање [за играње]; љуљашке; 

лопте за плажу; бинго картице; мреже за лептире; 

карте за игру; конфете; ролери; слагалице; 

калеидоскопи; играчке возила на даљинско 

управљање; точак за рулет; утагарута [јапанске карте 

за игру]; игре грађења; коцке [играчке]; столови за 

стони фудбал; играчке за кућне љубимце; уређаји за 

игре прилагођени само за употребу са телевизијским 

пријемницима; аркадне видео игре; машине за 

забаву, аутоматске и које се покрећу кованицама; 

аутоматске машине за забаву и машине за забаву које 

се покрећу кованицама; костими за маскирање; 

каписле за пиштоље [играчке]; џојстици; апарати за 

забавне паркове и игралишта; апарати за јахање у 

забавним парковима; декорације за прославе и 

вештачке божићне јелке; украси за божићне јелке; 

звона за божићне јелке; новогодишње праскаве 

бомбоне; држачи свећа за новогодишње јелке; 

божићне јелке од синтетичких материјала; стаклене 

кугле са снегом; постоља за божићну јелку; џојстици 

за видео игрице; џојстици за видео игре; ручне 

конзоле за играње видео игри; конзоле за видео игре; 

уређаји за пуштање видео игрица за коришћење са 

екстерним екранима или мониторима; уређаји за 

видео игре; уређаји за видео игре за коришћење са 

екстерним екранима или мониторима; уређаји за 

видео игре који се прикључују на телевизор; 

самостални уређаји за видео игре; уређаји за 

пуштање видео игрица за коришћење са 

телевизијским пријемницима; ручне јединице за 

играње видео игара; интерактивне даљинске 

јединице за видео игрице.  
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35  пружање рекламног простора на веб сајтовима за 

рекламирање производа и услуга других; услуге 

рекламних агенција; вођење послова и управљање 

пословањем; услуге канцеларијске администрације; 

услуге малопродаје у робним кућама; промотивне 

услуге које се пружају дистрибуирањем промотивног 

материјала у штампаном и аудио формату и давањем 

савета из области промовисања; промовисање 

производа и услуга трећих лица управљањем онлајн 

продавнице са (хипер) везама до веб локација 

малопродајних услуга и дистрибуције путем 

глобалне информатичке рачунарске мреже; 

малопродајне услуге поклона и сувенира путем 

глобалне рачунарске информационе мреже; услуге 

давања пословних савета; пружање пословних 

информација путем рачунарских система; 

аутоматизовано складиштење и обнављање 

пословних информација; дистрибуција пословног и 

индустријског рекламног материјала; маркетиншке 

услуге из области рачунара и рачунарских делова; 

дизајнирање информација у вези са рачунарима ради 

успостављања унутрашње мрежне структуре; 

планирање аутоматизације пословања у 

канцеларијама; саветодавне услуге у вези са 

куповином и набавком производа и услуга; услуге 

давања пословних савета у вези са пословним 

услугама; саветодавне услуге у вези са управљањем 

запосленима; проналажење особља; маркетиншка 

истраживања; услуге односа са јавношћу; 

организовање и планирање трговачких сајмова, 

изложби и великих јавних изложби у индустријске и 

комерцијалне сврхе; малопродаја и велепродаја 

рачунарског хардвера, софтвера, рачунарске опреме, 

електронских материјала.  
 

(210) Ж- 2021-480 (220) 19.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, сива.  

(511) 30  грицкалице на бази кукуруза; кокице.  
 

(210) Ж- 2021-481 (220) 19.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, сива.  

(511) 30  грицкалице на бази кукуруза; кокице.  
 

(210) Ж- 2021-484 (220) 17.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) DEXY CO KIDS d.o.o. Beograd, Тошин бунар 

272, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Симеуновић, Драгослава 

Јовановића 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 24.09.10; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 

29.01.02; 29.01.05  

(591) љубичаста, жута.  

(511) 16  књиге; коверте; књиге за бојење; лењири за 

цртање; леци; флајери; магазини (периодични); 

материјали за писање; налепнице (канцеларијски 

прибор); новине; обележивачи за књиге; 

приручници; проспекти; свеске; папир; постери.  

25  гаћице за бебе (доњи веш); горњи делови обуће; 

горњи делови чизама; готова, конфекцијска одећа; 

јакне (одећа); кабанице (одећа); капе; комплети 

(одећа); кратке чарапе; мајице; обућа; обућа за 

плажу; одећа за плажу; опрема за бебе (одећа); 

папирни шешири (одећа); папуче; пиџаме; портикле, 

које нису од папира; портикле са рукавима, које нису 

од папира; рукавице (одећа).  

41  електронско издаваштво; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; образовне и забавне 

услуге.  
 

(210) Ж- 2021-485 (220) 19.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) GREEN APPLE NKH DOO BEOGRAD-

SURČIN, Виноградска 52а, 11271,  

Београд-Сурчин, RS 
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(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.13; 26.01.15; 26.01.21; 

27.05.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) 31  агруми [јужно воће], свежи; бадем [воће]; 

бели лук, свеж; бобичасто воће, свеже; бундеве, 

свеже; воће, свеже; грашак, свеж; грожђе, свеже; 

гљиве, свеже; зелена салата, свежа; зрневље 

[житарице]; кикирики, свеж; кокосов орах, сиров; 

краставци, свежи; кромпир, свеж; кукуруз; лешник, 

свеж; лимун, свеж; орашасто воће, непрерађено; 

пасуљ, свеж; поморанџе, свеже; празилук, свеж; 

цвеће, природно; ђумбир, свеж.  
 

(210) Ж- 2021-486 (220) 22.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) MARERA PROPERTY MANAGEMENT DOO 

BEOGRAD, Булевар Војводе Бојовића број 6-8, 

11000, Београд - Стари Град, RS 

(740) Aдвокат Сања Буквић, Македонска број 44, 

11000, Београд - Стари Град 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 27.05.01; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, сива.  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; пословно 

управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; саветодавне 

услуге у пословном управљању; помоћ у пословном 

или индустријском управљању.  

36  изнајмљивање некретнина; управљање 

непокретностима; издавање пословног простора 

[непокретности].  

37  чишћење унутрашњости зграда.  
 

(210) Ж- 2021-487 (220) 19.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) ECOPELL-Branimir Tankosić PR Samostalna 

proizvodno trgovinska uslužna radnja ECOPELL 

Guča, Проте Гучанина 9, 32230, Гуча, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.11; 26.01.24; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.04  

(591) светлоплава-CMYK 88,51,0,0< RGB-#0073BB.  

511) 6  грађевински материјали од метала; греде над 

вратима и прозорима, металне; делови за врата од 

метала; делови од метала за грађевине; делови од 

метала за прозоре; жалузине од метала; звекири за 

врата, метални; знаци од метала, несветлећи и 

немеханички; индентификационе плочице од метала; 

капци, затварачи, од метала; карике од метала за 

кваке; крилни прозори од метала; кровне конструкције 

од метала; кровни опшиви од лима; метална 

клизалишта [конструкције]; металне етикете; металне 

зидне оплате за грађевинарство; металне прозорске 

ременице; металне шарке за велика врата; метални 

граничници за прозорске оквире; метални затварачи 

врата, неелектрични; метални затварачи за прозоре; 

метални комарници; метални механизми за затварање 

прозора, неелектрични; оквири грађевинских 

конструкција од метала; окови за врата; окови за 

прозоре; прозори од метала; рамови за прозоре од 

метала; рамови за грађевинарство од метала; рамови, 

кућишта, за врата од метала.  

19  греде изнад врата, које нису од метала; гредице 

[столарија]; жалузине, неметалне; круте цеви, неметалне, 

за грађевинарство; материјали за ојачавање, неметални, 

за грађевине; неметалне цеви за вентилационе и 

климатизационе инсталације; неметални рекламни 

стубови; носачи, неметални, за грађевинарство; облоге, 

неметалне, за грађевинарство; оквири грађевинских 

конструкција, неметални; прозори, неметални; 

прозорски рамови, неметални; профилисано дрво; 

рамови за врата, неметални; рамови за прозоре, 

неметални; рамови за стакленике и пластенике, 

неметални; сигналне табле, неметалне, које нису 

светлеће ни механичке; стругана дрвна грађа; стубови, 

неметални; стубови, неметални, за грађевинарство; 

украсни рељефни венци за грађевине, неметални.  

20  водилице, неметалне, за клизна врата; 

граничници за врата, неметални и не од гуме; 

затварачи крила, неметални, за прозоре; опрема за 

прозоре, неметална; прозорске ременице, неметалне; 

унутрашње прозорске ролетне [намештај].  
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(210) Ж- 2021-488 (220) 22.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company 

Limited, , NO. 16, WEN SHA ROAD, FOSHAN CITY, 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

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

Земун 

(540) 

 

(531) 26.05.06; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.24; 28.03.00; 29.01.06 

(591) Тамно сива, светло сива, бела  

(511) 29  уља за исхрану; сусамово уље за исхрану; јестиве 

масти; сунцокретово уље за исхрану; репино уље за 

исхрану; кукурузно уље за исхрану; маслиново уље за 

исхрану; кисели краставац; ферментирана зрна пасуља; 

конзервисана паприка; концентрати за бујон; живина, која 

није жива; намирнице на бази рибе; грицкалице нарочито 

на бази воћа и поврћа; тахини [намаз од сусама]; 

екстракти алги за исхрану; прерађен орах; тофу штапићи; 

јаја; путер; млеко; сушене јестиве печурке; желатин; 

обрађени плодови арека палме; црева за кобасице, 

природна или вештачка; конзервисана зрна соје за 

исхрану; прерађена зрна соје.  
 

(210) Ж- 2021-489 (220) 23.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

IS-220 Hafnarfjordur, IS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

AeroVitD3 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2021-490 (220) 23.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

IS-220 Hafnarfjordur, IS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 

27.07.17; 29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена, жута.  

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2021-491 (220) 23.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) OTAY 2015 S.L., Rio Viejo, 29, Polígono 

Industrial Ctra. La Isla, Dos Hermanas,, 41703,, Sevilla,, ES 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.14; 27.05.17  

(511) 11  успонски (надглавни) тушеви; тушеви са 

уређајем за повећање притиска воде; црева за ручне 

тушеве; ручни сетови као опрема за туширање; 

металне преграде за тушеве; ручни тушеви; врата 

туш кабина са неметалним оквиром; тушеви за 

продају у облику комплета; управљачки вентили 

туша [водоводни прикључци]; опрема за тушеве; 

опрема за масажне каде; купатилски ормарићи са 

лавабоима; ормарићи за купатила са умиваоником 

[прикључени на водоводне инсталације].  

35  услуге велепродаје, малопродаје и малопродаје 

преко рачунарске мреже успонских тушева, тушева са 

уређајем за повећање притиска воде, црева за ручне 

тушеве, ручних сетова као опреме за туширање, металних 

преграда за тушеве, ручних тушева, врата туш кабина са 

неметалним оквиром, тушева за продају у облику 

комплета, управљачких вентила туша [водоводни 

прикључци], опреме за тушеве, опреме за масажне каде, 

купатилских ормарића са лавабоима, ормарића за 

купатила са умиваоником [прикључених на водоводне 

инсталације]; услуге увоза и извоза наведене робе.  

39  транспорт, паковање и складиштење успонских 

тушева, тушева са уређајем за повећање притиска 

воде, црева за ручне тушеве, ручних сетова као 

опреме за туширање, металних преграда за тушеве, 

ручних тушева, врата туш кабина са неметалним 

оквиром, тушева за продају у облику комплета, 

управљачких вентила туша [водоводни прикључци], 

опреме за тушеве, опреме за масажне каде, 

купатилских ормарића са лавабоима, ормарића за 

купатила са умиваоником [прикључених на 

водоводне инсталације].  
 

(210) Ж- 2021-494 (220) 23.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.04  

(511) 7  машине за поравнавање каросерије и оквира 

возила и њихови саставни делови за замену; 

дистрибутери за возила; филтери за ваздух за моторе 

и моторе возила; цилиндри мотора за возила; 

генератори за копнена возила; уређаји за паљење 

мотора копнених возила; прикључци за возила, 

наиме, грабежне канте и сечива за померање земље и 

растереситих предмета; пнеуматски и хидраулични 

компресори за возила; делови за копнена возила, 

наиме каблови за свећице; пумпе за уље за копнена 

возила; хедери као део издувног система возила; 

пумпе за гориво за копнена возила; пумпе за воду за 

копнена возила; делови возила, наиме вентил за 

напајање карбуратора; делови возила, наиме 

штитници брегасте осовине; делови возила, наиме 

усисни разводници; делови возила, наиме штитници 

брегастог мотора; делови возила, наиме кућишта 

мотора; делови возила, наиме клацкалица вентила; 

делови возила, потисне шипке; делови возила, наиме 

хладњаци за уље; делови возила, наиме вентили за 

одзрачивање картера; делови возила, наиме чепови и 

поклопци резервоара за уље; делови возила, наиме 

резервоари за уље; пригушивачи звука као део 

издувних система возила; делови мотора за копнена 

возила са унутрашњим сагоревањем, наиме спојнице; 

механички делови мотора за копнена возила; шипке 

за мерење уља за возила; зупчасти каишеви за 

моторе за копнена возила; пумпе за гориво за моторе 

копнених возила; алтернатори за копнена возила; 

генератори електричне енергије који се такође могу 

користити као електрични мотори за возила; делови 

возила, наиме карбуратори; делови млазнице за 

гориво за моторе копнених и водених возила; 

компресори за ваздух за возила; цилиндри мотора за 

копнена возила; мотори брисача ветробранског 

стакла за поморска или копнена возила; делови 

мотора возила, наиме хладњаци пуњеног ваздуха и 

њихови саставни делови; делови мотора возила, 

наиме интеркулери; каблови за паљење за моторе 

возила; издувне цеви за копнена возила; системи 

катализатора за издувне гасове возила; електронска 

паљења за возила; металне заптивке мотора за 

возила; филтери за гориво за моторе возила; брегасте 

осовине за моторе возила; радијатори за возила.  

11  фарови за возила; абажури; рефлектори за возила 

која излазе на тржиште; светла за возила; задња 

светла за возила која излазе на тржиште; кочиона 

светла за возила која излазе на тржиште; уређаји за 

осветљење, наиме, уређаји за осветљење са 

органским светлећим диодама (олед) и уређаји за 

осветљење са светлећим диодама (лед); уређаји за 

осветљење за возила; филтри за ваздух за клима 

уређаје у путничким кабинама у возилима; делови за 

системе грејања и климатизације, наиме језгра 

грејача и хладњаци гаса за возила; апарати за 

одмрзавање за возила; радни фарови за возила; клима 

уређаји за возила; систем за контролу климе у возилу 

за грејање, вентилацију и климатизацију; рефлектори 

за возила; усмеравајући рефлектори за возила; 

инсталације за климатизацију возила; уређаји за 

грејање за возила; грејачи за возила.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; управљање 

системима електричних батерија који се састоје од 

бежично повезаних електричних батеријских уређаја 

са уграђеним софтвером и фирмвером који се 

даљински ажурирају и пратећим софтвером за 

складиштење и пражњење ускладиштене електричне 

енергије за друге, у пословне сврхе и услуге 

пословног саветовања које су с тим у вези; 

заступништва у области копнених возила и возила; 

малопродајне радње, аутлет продавнице и 

привремене, ”поп-уп” продавнице у области 

копнених возила и возила; услуге пословног 

саветовања, наиме, пружање помоћи у изради 

пословних стратегија; консултације у области 

енергетске ефикасности у погледу соларне и 

обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у 

вези са куповином и консалтинг услуга купцима у 

вези са куповином копнених возила; онлајн пружање 

услуга именика у вези са информацијама о возилима 

и станицама за пуњење.  

36  услуге осигурања; финансијски послови; 

монетарни послови; послови везани за 

непокретности; услуге носиоца осигурања; 

финансијске услуге; услуге везане за непокретности, 

наиме изнајмљивање и управљање индустријском 

својином за друге.  

37  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса; 

уградња, одржавање, поправка и надоградња 

бежично повезаних електричних батеријских уређаја 

и саветовање у вези са тим, за складиштење и 

пражњење ускладиштене електричне енергије за 

стабилизацију и испуњавање потреба за електричном 

енергијом и циљева њеног коришћења; пружање 

услуга одржавања и поправки возила; консултације о 

поправци возила; консултације о одржавању возила; 
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услуге пуњења батерија возила; услуге 

прилагођавања возила, наиме, израда возила према 

жељама купца; услуге станице за пуњење возила; 

поправка и одржавање возила; детаљно чишћење 

возила; сервисне станице за возила; фарбање возила.  

40  производња возила према жељама купца; 

изнајмљивање бежично повезаних електричних 

батеријских уређаја са уграђеним софтвером и 

фирмвером који се даљински ажурирају за 

складиштење и пражњење ускладиштене електричне 

енергије за стабилизацију и испуњавање потреба за 

електричном енергијом и циљева њеног коришћења; 

завршна обрада возила акрилом.  

42  надгледање возила како би се осигурало 

правилно функционисање; даљинско надгледање 

функционисања, перформанси и ефикасности 

електричних возила; пружање софтвера који се не 

може преузети за предиктивну анализу пуњења и 

одржавања електричних возила и предиктивну 

анализу потреба купаца; услуге инжењерског 

дизајна; саветовање у вези са развојем производа; 

саветодавне услуге у области дизајнирања возила за 

друге; саветовање у области инжењерства; 

надгледање бежично повезаних електричних 

батеријских уређаја са уграђеним фирмвером и 

софтвером за складиштење и снабдевање 

електричном енергијом за обезбеђивање правилног 

функционисања и програмирања за испуњавање 

потреба за електричном енергијом и циљева њеног 

коришћења; дизајнирање система електричних 

батерија који се састоје од бежично повезаних 

електричних батеријских уређаја и пратећег 

софтвера, све за складиштење и пражњење 

ускладиштене електричне енергије како би се 

оптимизовала ефикасност дизајна, програмирање и 

конфигурација наведених система и са њима 

повезане саветодавне услуге; услуге софтвера у виду 

сервиса (саас) који садрже софтвер за надгледање, 

оптимизацију и регулисање складиштења и 

пражњења ускладиштене електричне енергије до и из 

бежично повезаних електричних батеријских 

уређаја; пружање онлајн софтвера који се не може 

преузети за надгледање, оптиизацију и регулисање 

складиштења и пражњења ускладиштене електричне 

енергије до и из бежично повезаних електричних 

батеријских уређаја; управљање софтвером и 

фирмвером који су уграђени у бежично повезане 

електричне батеријске уређаје за складиштење и 

пражњење ускладиштене електричне енергије путем 

програмирања и конфигурисања софтвера за 

електричне батеријске уређаје; уградња, одржавање, 

поправка и надоградња рачунарског софтвера и 

фирмвера који се даљински ажурирају, а уграђени су 

у бежично повезане електричне батеријске уређаје и 

саветовање у вези са тим, за складиштење и 

пражњење ускладиштене електричне енергије за 

стабилизацију и испуњавање потреба за електричном 

енергијом и циљева њеног коришћења; услуге прегледа 

возила за нова и коришћена возила за особе које купују 

или продају своја возила; услуге прегледа оштећења 

моторних возила; услуге прегледа моторних возила: 

услуге дизајнирања делова за моторна возила; услуге 

надгледања возног парка из безбедносних разлога; 

услуге враћања украдених возила.  
 

(210) Ж- 2021-495 (220) 23.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) BASF Corporation, 100 Park Avenue, 07932, 

Florham Park New Jersey, US 

(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак 

адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,  

11000, Београд 

(540) 

TANARIS 

(511) 5  препарати за уништавање и сузбијање 

штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-499 (220) 24.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 

1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, TW 

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

Земун 

(540) 

Lumiwiz 

(511) 9  рачунарски оперативни софтвер; апликације 

за рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

стони рачунари; рачунари; ноутбук рачунари; 

интерфејси за рачунаре; монитори за рачунаре са 

екраном од течних кристала; рачунарски софтвер, 

снимљени; компјутерски хардвер; рачунарски 

фирмвер; рачунарски програми; тастатуре за 

рачунаре; монитори [компјутерска опрема]; 

рачунарски екрани; матичне плоче; диоде које 

емитују светло [лед]; кућишта за рачунаре; софтвер 

за управљање осветљењем за употребу у 

комерцијалним и индустријским објектима.  
 

(210) Ж- 2021-501 (220) 24.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) GAP (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 94105, San 

Francisco, California 94105, US 

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

11000, Београд 

(540) 

GAPFIT 
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(511) 25  одећа, наиме, панталоне, кратке панталоне, 

тренерке, радни комбинезони, кошуље, мајице, дуксеви, 

блузе, јакне, прслуци, капути, одећа за кишу, ципеле, 

женско рубље, одећа за спавање, огртачи, купаћи костими, 

рукавице, чарапе, плетена трикотажа, каишеви, шалови, 

капе, кравате, папуче, сукње, хаљине и джемпери.  

35  услуге малопродајне и велепродајне и услуге 

малопродајне и он-лајн услуге на пољу одеће, обуће, 

покривала за главу, додатака за одећу, дизајна одеће, 

торби, кожне галантерије, пртљага, накита, сатова, 

наочара за сунце и оптичарских производа, играчака, 

игара и спортске опреме, додатака за косу, козметике, 

тоалетних производа, мириса, производа за личну негу, 

канцеларијског прибора, производа за поклоне, 

производа за употребу у домаћинству, за ручавање, за 

кревете и за купање, производи за кућу од стакла, 

производа од папира; оглашавање; маркетиншке и 

промотивне услуге; услуге презентације производа и 

услуге излагања производа. послово управљање; 

пословна администрација; канцеларијски послови; 

спајање за рачун трећих лица одеће, обуће, покривала 

за главу, додатака за одећу, торби, производа од коже, 

наочара за сунце и наочара за вид, накита, додатака за 

косу, козметике, тоалетних производа, мириса, 

производа за личну негу, канцеларијског материјала, 

производа за поклоне, производа за кућу, играчака, 

игара и спортске опреме (осим њиховог превоза), 

омогућавање купцима да на погодан начин погледају и 

купе ту робу, такве услуге пружају се и у 

малопродајним објектима, путем електронских медија, 

на пример, путем wеб страница; промовисање роба и 

услуга других постављањем огласа и промотивних 

дисплеја на електронској wеб локацији доступној путем 

рачунарске мреже; пружање услуга он-лајн наручивања 

на пољу широког спектра робе широке потрошње; 

услуге каталога за наручивање путем поште за робу 

широке потрошње; услуге лојалности потрошача, 

подстицајних и бонус програма, комерцијалне трговине 

и услуге информисања потрошача, пословна помоћ, 

услуге управљања и административне услуге; услуге 

пословне анализе, истраживања и информисања.  
 

(210) Ж- 2021-502 (220) 24.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) ACIKO KOMERC DOO , Беранова 17/а , 

36103, Краљево, Кованлук, RS 

(540) 

 

(531) 25.03.05; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута.  

(511) 31  банане, свеже.  
 

(210) Ж- 2021-503 (220) 23.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) БМ ТРГОВИНА ДОО ПАРАЋИН, 

Видовданска 6, 35250, Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12  

(591) црна, Pantone 117C.  

(511) 33  алкохолна есенције; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; алкохолна пића 

на бази шећерне трске; алкохолни екстракти; алкохол 

од пиринча; анисет [ликер]; аперитиви; арак; битери 

[горка алкохолна пића]; бренди; вино; виски; вотка: 

воћни екстракти, алкохолни; дестилована алкохолна 

пића на бази житарица; дестилована пића; дигестиви 

[ликери и жестока пића]; жестока пића; јабуковача; 

киршч, вишњевача; коктели; крушковача; куракао; 

ликери: ликер од аниса; ликер од пеперминта: 

медовина; пикет; помешана алкохолна пића, која нису 

на бази пива; рум; саке; џин.   
 

(210) Ж- 2021-506 (220) 25.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) IMILAB Technology Company Pty Ltd, P.O. 

Box 497, Erindale Centre , Canberra 2903, AU 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

IMILAB  

(511) 9  камере за видео надзор; инструменти за камере 

за видео надзор; сигурносни системи за зграде.  
 

(210) Ж- 2021-507 (220) 25.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) IMILAB Technology Company Pty Ltd, P.O. 

Box 497, Erindale Centre , Canberra 2903, AU 

(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01  
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(591) наранџаста  

(511) 9  камере за видео надзор; сигурносни системи 

за зграде; инструменти за камере за видео надзор; 

инсталације за камере за видео надзор.  
 

(210) Ж- 2021-509 (220) 25.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) Fabrika za preradu voća I povrća NECTAR 

DOO Bačka Palanka, , Бачка Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.16; 05.03.13; 05.03.15; 05.07.13; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, зелена.  

(511) 9  рачунарски софтвер.  
 

(210) Ж- 2021-514 (220) 25.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 1, 

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

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BEYOND ZERO 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни делови.  

35  маркетиншке кампање; услуге оглашавања ради 

подизања свести јавности о еколошким питањима.  

39  транспортне услуге.  

42  техничка испитивања.  
 

(210) Ж- 2021-515 (220) 25.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT DEL 

SYSTEMS DOO ČAČAK, Др. Драгиша Мишовић 

бр. 163б, 32000, Чачак, RS 

(740) Адвокат Невена Вучковић и остали, Косовска 

34, Београд 

(540) 

 

(531) 26.07.01; 27.05.01  

(591) #1d3c56, #316b94, #428fc4.  

(511) 9  Рачунарски софтвер који се може 

преузимати и снимити; рачунарски софтвер који се 

може преузимати и снимити за одржавање и 

управљање рачунарским системом; рачунарски 

оперативни софтвер који се може преузимати и 

снимити; компјутерски софтвер, наиме програми и 

помоћни програми за оперативни систем; програми 

који се користе за пренос података између 

компјутера и других електронских уређаја; 

рачунарске услуге, наиме, услуге хостинг провајдера 

на облаку; омогућавање привременог коришћења 

онлајн софтвера који се не може преузимати за 

рачунарство у облаку а који се користи за 

електронско складиштење података; пружалац 

апликационих услуга, наиме пружање, хостинг, 

управљање, развој и одржавање апликација, 

софтвера, веб страница и база података из области 

бежичне комуникације, приступа информацијама за 

мобилне уређаје и даљинског управљања подацима 

за бежичну испоруку садржаја на ручне рачунаре, 

лаптопове и мобилне електронске уређаје; пружалац 

апликационих услуга (АСП); рачунарске услуге, 

нарочито, пружалац апликационих услуга са 

софтвером који се користи као интерфејс за 

програмирање апликација (АПИ) за управљање 

односа са клијентима (ЦРМ); научне и технолошке 

услуге и истраживање и пројектовање; програми за 

одржавање компјутера; програми претраживања; 

програми електронске поште; компјутери и њихови 

делови, компјутерски периферни уређаји, и 

континуирани низ компјутерских апликативних 

програма; компјутерски сервери; оперативни 

програмски системи за компјутерске сервере и 

континуирани низ компјутерских апликативних 

програма за компјутерске сервере; компјутерски 

програми за управљање комуникацијама и разменом 

података између компјутера и електронских уређаја; 

компјутерски хардвер и периферни уређаји; Софтвер 

и платформа за рачунарске апликације за веб 

странице, мобилне телефоне, преносне рачунаре и 

таблет рачунаре, нарочито софтвер за креирање и 

дизајнирање софтверске апликације за за веб 

странице, мобилне телефоне, преносне рачунаре и 

таблет рачунаре; рачунарски програм који се може 

преузимати за креирање и управљање рачунарским 

апликацијама и веб сајтовима; апарати за обраду 

података; електронске ручне јединице за бежични 

пријем, чување и/или пренос података и порука, и 

електронски уређаји који омогућавају кориснику да 

прати или управља личним информацијама; 

електронска комуникациона опрема и инструменти; 

телекомуникациони апарати и инструменти; ручни и 

мобилни дигитални електронски уређаји за слање и 

пријем телефонских позива, факсова, електронске 
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поште и других дигиталних података;; рачунарски 

софтвер за ауторизацију, преузимање, пренос, 

пријем. монтажу, екстракцију, кодирање, 

декодирање, приказивање, чување и уређивање 

текста, графика, слика, аудио фајлова, видео фајлова, 

електронских игара и електронских публикација; 

рачунарски софтвер за претраживање, преглед, 

куповину и преузимање електронских игара и 

софтверских апликација; софтвер за рачунарске 

оперативне системе; софтвер за синхронизацију 

података; софтвер за развој апликација; софтвер за 

управљање базом података; софтвер за електронску 

пошту и поруке; рачунарски програми за приступ, 

преглед и претрагу онлајн база података; 

компјутерске и електронске игрице; електронске 

публикације које се могу преузети и који се не могу 

преузимати; упутства за употребу у електронски, 

машински или компјутерски читљивој форми која се 

користе за и која су продата заједно са горе 

наведеном робом; рачунарски програм за креирање 

метода, управљање и праћење пуш нотификација 

(push notification); компјутерски софтвер за пренос и 

приказивање дигиталних садржаја, аудио радова, 

визуелних радова, аудиовизуелних радова, 

електронских публикација, књига, филмова и 

музике; компјутерски софтвер за прегледавање и 

приступање дигиталним садржајима, компјутерском 

софтверу, компјутерским игрицама, аудио радовима, 

визуелним радовима, аудиовизуелним радовима, 

електронским публикацијама, књигама, филмовима и 

музици; софтвер за мобилне телефоне; рачунарски 

софтвер за претраживање, преглед, куповину и 

преузимање електронских игара и софтверских 

апликација; софтвер за рачунарске оперативне 

системе; софтвер за синхронизацију података; 

софтвер за развој апликација; рачунарски програми 

за управљање личним подацима; софтвер за 

креирање рекламних кампања и/или садржаја; 

софтвер за креирање управљање, мерење и ширење 

рекламних садржаја трећих лица; софтвер за слање и 

примање електронских порука, упозорења, 

обавештења и подсетника; софтвер за прикупљање, 

управљање, уређивање. организовање, 

модификовање, преношење, дељење и чување 

података и информација; софтвер за интеграцију 

електронских података у стварна окружења у сврху 

забаве. образовања, игре, комуникације и 

друштвеног умрежавања; софтвер који омогућава 

развој, процену. испитивање и одржавање мобилних 

софтверских апликација за преносне електронске 

комуникационе уређаје, наиме мобилне телефоне, 

паметне телефоне, ручне рачунаре и таблет 

рачунаре; софтвер за претварање језика у машинске 

команде; софтвер. наиме, софтвер који се извршава 

на хардверски одржаваном интерфејсу у сврхе 

олакшавања интеракције између људи и машина; 

алати за развој софтвера који омогућавају мобилним 

софтверским апликацијама приступ бекенд услугама, 

наиме, складиштење података, push обавештења и 

управљање корисницима; софтвер у виду мобилне 

апликације за креирање, дељење, дистрибуцију и 

објављивање огласа; апликациони програмски 

интерфејс (АПИ) софтвер који омогућава 

прикупљање, постављање, приступ и управљање 

подацима; софтвер који појединцима, групама, 

компанијама и брендовима омогућава креирање и 

одржавање онлајн присуства у маркетиншке сврхе; 

софтвер који се може преузети за стварање индекса 

података, индекса веб сајтова и индекса других 

извора информација; Рачунарски оперативни 

програми; рачунарски програми и софтвер; 

рачунарски програми за креирање корисничког 

интерфејса; помоћни програми за спровођење 

дијагностике рачунарског система; рачунарски 

софтвер за развој апликација за пословно 

управљање; помоћни рачунарски програми за 

руковођење датотекама; помоћни рачунарски 

програми који се могу преузети; програми 

оперативног система; рачунарска програмска 

опрема; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски алати за 

развој софтвера; рачунарски апликативни софтвер за 

мобилне телефоне; рачунарски програми за 

даљинско повезивање са рачунарима и рачунарским 

мрежама; рачунарски програми за обраду података; 

рачунарски програми за употребу у 

телекомуникацијама; рачунарски сервери; 

рачунарски системи; рачунарски софтвер за 

интеграцију апликација и база података; рачунарски 

софтвер за обраду података; рачунарски софтвер за 

пословне потребе; рачунарски софтвер за употребу у 

креирању и дизајнирању других рачунарских 

програма; рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; 

сервери за комуникацију [рачунарски хардвер]; 

сервери за рачунарске мреже; софтвер за графичко 

корисничко окружење (интерфејс); софтвер за 

дијагностику и отклањање проблема; софтвер за 

услуге слање порука и електронске поште који се 

може преузети; софтвери за интерфејс рачунара; 

софтвер и за паметне телефоне; софтвери и 

апликације за мобилне уређаје; рачунарски програм 

за развој софтвер ских апликација за мобилне 

уређаје; компјутерски програми за контролу дате 

операције; компјутерски програми за успостављање 

комуникације и размену података.  

35  оглашавање; пословно управљање; прикупљање и 

пружање пословних информација; пружање помоћи 

из области комерцијализације производа; услуге 

велепродаје компјутерског софтвера; услуге 

малопродаје везане за компјутерски софтвер; услуге 

малопродаје компјутерског софтвера; услуге 

малопродаје компјутерског хардвера; услуге 
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пословног информисања за предузећа; вођење 

послова; канцеларијско пословање; услуге промета у 

вези са следећом робом: рачунари, рачунарски 

хардвер, рачунарски софтвер, рачунарски софтвер за 

ауторизацију, преузимање, пренос, пријем, монтажу, 

екстракцију, кодирање, декодирање, приказивање, 

чување и уређивање текста, графика, слика, аудио 

фајлова, видео фајлова, електронских публикација, 

рачунарски извршни софтвер за мобилне телефоне и 

ручне рачунаре; рачунарски софтвер за креирање, 

измену, прилагођавање и модификовање 

софтверских апликација, софтвер за рачунарске 

оперативне системе, софтвер за синхронизацију 

података; софтвер за развој апликација, софтвер за 

управљање базом података, софтвер за електронску 

пошту и поруке, рачунарски програми за приступ, 

преглед и претрагу онлајн база података, 

електронске публикације које се могу преузети, 

упутства за употребу у електронски, машински или 

компјутерски читљивој форми; организовање и 

вођење комерцијалних, трговинских и пословних 

конференција, сајмова и изложби; израда за друге 

индекса онлајн информација, сајтова и других 

ресурса доступних на глобалним рачунарским 

мрежама; пружање пословних и комерцијалних 

информација преко рачунарских и глобалних 

комуникационих мрежа; компилације директоријума 

за публиковање на Интернету и другим 

електронским, рачунарским и комуникационим 

мрежама; управљање компјутеризованим базама 

података и фајловима; услуге обраде података; 

услуге претплате, нарочито обезбеђивање претплате 

за софтвер, текстове, податке, слике, аудио и видео 

садржаје, мултимедијалне садржаје, добијене преко 

Интернета и других електронских и комуникационих 

мрежа; уређивање садржаја информација добијених 

преко глобалне рачунарске мреже и других 

електронских и комуникационих мрежа, у складу са 

жељама корисника; услуге обавештавања, 

саветовања и консултовања у вези са рачунарским 

софтвером који служи за креирање кампања у 

области маркетинга и оглашавања; услуге 

рекламирања роба и услуга других путем 

технологије пуш нотификација (push notification); 

услуге он-лине малопродаје дигиталних садржаја, 

компјутерских софтверских програма; услуге он-

лине малопродаје компјутерског хардвера и 

мобилних уређаја; прикупљање података у 

компјутерске базе података; систематизација 

информација у компјутерским базама података; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; прикупљање статистичких података; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

маркетинг; електронски пренос средстава; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; пружање услуга 

маркетиншког истраживања и пружање информација 

о тржишту; пословне и рекламне услуге, наиме, 

рекламне услуге у вези са праћењем учинка 

рекламирања, у вези са управљањем, дистрибуцијом 

и оглашавањем реклама, у вези са анализом података 

о рекламирању, у вези са извештавањем о подацима 

о рекламирању и за оптимизацију учинка 

рекламирања; пословно умрежавање; рекламне и 

маркетиншке саветодавне услуге; услуге 

истраживања тржишта; рекламирање путем 

мобилних и/или рачунарских апликација на интернет 

мрежи или другим комуникационим мрежама; 

маркетиншко истраживање, наиме, истраживање и 

анализа рекламних кампања и склоности потрошача; 

управљање пословним информацијама, наиме, 

извештавање у вези пословних информација и 

пословне аналитике из области рекламирања и 

маркетинга; услуге онлајн малопродаје које садрже 

испоруку дигиталних медија; услуге прикупљања, 

интегрисања и управљања базом података.   

42  дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

одржавање рачунарског софтвера; платформа као 

услуга [PaaS]; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; развој рачунарских платформи; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; рачунарско 

програмирање; саветовање у области рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског софтвера и хардвера; одржавање 

рачунарског софтвера; сервер хостинг; софтвер у 

виду сервиса [SaaS]; услуге провајдера 

апликационих услуга (ASP); пружалац апликационих 

услуга (АСП), наиме, хостинг софтверских 

апликација за трећа лица; пружање софтвера за 

употребу у пројектовању, управљању, мерењу, 

анализирању, дистрибуцији и уручивању рекламних 

садржаја трећих лица; пружалац апликационих 

услуга са софтвером за апликациони програмски 

интерфејс (АПИ) за управљање, праћење, 

извештавање и мерење медијског планирања, 

куповине медија и рекламирање трећих лица; 

платформа као услуга (ПААС) са рачунарским 

софтверским платформама за употребу у куповини и 

ширењу оглашавања; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са софтвером који се користи за куповину, 

продају, пројектовање, управљање, праћење, 

вредновање, оптимизацију, циљање, анализирање, 

достављање и извештавање у вези оглашавања и 

маркетинга путем интернета; пружалац 

апликационих услуга (АСП) са софтвером за 

коришћење у пројектовању и управљању кампањама 

за онлајн оглашавање и маркетинг; компјутерске 
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услуге; услуге пројектовања, инжењеринга, 

истраживања, развоја и тестирања из области развоја 

мобилног апликативног софтвера; техничке 

консултације из области развоја мобилног 

апликативног софтвера; обезбеђивање софтвера који 

омогућава развој, процену, тестирање и одржавање 

мобилних софтверских апликација за преноси ве 

рачунарске уређаје; обезбеђивање рачунарског 

софтвера као интерфејса за програмирање 

апликација (АПИ) који омогућава корисницима да 

изврше електронске пословне трансакције путем 

интернета; платформа као услуга (ПААС) са 

рачунарским софтвером који омогућава 

корисницима да изврше пословне трансакције и 

трансакције електронске трговине; обезбеђивање 

рачунарског софтвера као интерфејса за 

програмирање апликација (АПИ) за употребу у 

електронским порукама и преносу аудио записа, 

видео записа, слика, текста, садржаја и података; 

обезбеђивање софтвера за електронске поруке; 

пружалац апликационих услуга (АСП) са софтвером 

који се користи за куповину, продају, праћење, 

вредновање, оптимизацију, циљање, анализу, 

испоруку и извештавање о онлајн оглашавању и 

маркетингу; услуге домаћина веб сајтова; развој 

рачунарских платформи; пројектовање, дизајн и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; услуге 

изнајмљивања софтвера; услуге консултација на 

пољу компјутера, софтвера, електронике, 

телекомуникација, сигурности и провере 

аутентичности; пружање информација за широки 

спектар тема преко компјутерских мрежа, бежичних 

мрежа и глобалних комуникационих мрежа; 

привремено коришћење софтвера за управљање 

документима и радним групама који се не могу 

даунлодовати; веб сајт који нуди сарадњу између 

радних група и креирање докумената као и услуге 

управљања; услуге консултација и услуге техничке 

подршке на пољу компјутера, компјутерских мрежа, 

софтвера, управљања документима и системима 

радних група; дизајн веб сајта и интерних мрежних 

сајтова и услуге управљања; пружање информација 

на пољу компјутера, компјутерских мрежа, софтвера 

и компјутеризованог управљања документима и 

системима радних група преко компјутерских мрежа 

и глобалних комуникационих мрежа; компјутерске 

услуге, наиме ажурирање софтвера преко 

компјутерских мрежа и глобалних комуникационих 

мрежа; услуге IT консалтинга за креирање и 

дизајнирање софтвера за веб странице, мобилне 

телефоне, преносне рачунаре и таблет рачунаре; 

разрада (стварање концепта), уградња, одржавање, 

ажурирање и издавање (лиценцирање) рачунарског 

програма; писање и развој рачунарског програма; 

рачунарско програмирање; инсталација, одржавање и 

управљање рачунарском програмима и рачунарским 

мрежама и техничко саветовање; омогућавање 

привремене употребе рачунарског програма који се 

не може преузети за прављење апликација; помоћ и 

саветовање на пољу дизајнирања рачунарских 

софтверских апликација и графичког дизајна; услуге 

графичког дизајна; графички и интерактивни дизајн 

софтвера који садржи рачунарске апликације; 

професионално саветовање у области рачунарског 

софтвера, компјутеризације и ИКТ (ICT); саветовање 

у области горе поменутих услуга рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера и 

рачунара; надоградња рачунарског софтвера; 

омогућавање привремене употребе софтвера који се 

не може преузети, софтверских апликација и 

софтверских алата, нарочито, алата у пољу развоја 

софтвера; пружање информација из области развоја 

софтвера; дизајн и развој компјутерског софтвера; 

пружање услуга које садрже софтвер за креирање 

сопствених мобилних апликација, софтвер за 

пружање услуга подршке, пружање чатботова 

(chatbots), пружање услуга ћаскања уживо (Iive chat), 

управљање продајним каналима и побољшање 

укључивања купаца; научне и технолошке услуге и 

истраживање и пројектовање; услуге индустријске 

анализе и истраживања; ажурирање рачунарског 

софтвера; дизајн и развој рачунарског софтвера; 

дизајнирање и ажурирање рачунарског софтвера; 

дизајнирање, развој и имплементација софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; пројектовање и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; 

инсталација, ажурирање, одржавање и поправка 

софтвера; услуге техничке подршке, нарочито 

откривање сметњи код рачунарског хардвера, 

рачунарских периферијских уређаја, рачунарског 

софтвера и корисничких електронских уређаја; 

саветодавне услуге у вези са избором, уградњом и 

коришћењем рачунарског хардвера, софтвера и 

корисничких електронских система; обнављање 

рачунарских података; рачунарско програмирање; 

услуге подршке и саветовања у вези са развојем 

рачунарских система, база података и апликација; 

обезбеђивање претраживача за добијање података 

преко комуникацијских мрежа; обезбеђивање 

привременог коришћења рачунарског софтвера и 

онлајн инсталација да би се омогућило корисницима 

да приступе и преузму рачунарски софтвер; 

саветодавне услуге у вези рачунарског хардвера и 

софтвера; изнајмљивање хардверских и софтверских 

апарата и опреме; информације које се односе на 

рачунарски хардвер или софтвер добијене онлајн са 

глобалне рачунарске мреже или Интернета; 

креирање и одржавање wеб-сајтова; дизајн и развој 

wеб-сајтова; хостовање wеб-сајтова других 

субјеката; услуге даваоца апликацијских услуга 

(АСП) праћене компјутерским софтвером; креирање 

и развој базе података; услуге обавештавања, 
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саветовања и консултовања; дизајнирање и писање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање и одржавање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера и 

програма; изнајмљивање рачунарског хардвера и 

софтвера; инсталација и одржавање рачунарског 

софтвера; инсталација софтвера за базе података; 

инсталација софтвера за рачунарске системе; 

испитивање рачунарског хардвера и софтвера; 

истраживања у области рачунарског софтвера; 

одржавање рачунарског софтвера; пројектовање и 

коришћење системског софтвера; пројектовање 

оперативног системског софтвера; софтвер у виду 

сервиса [SaaS]; услуге подршке за рачунарски 

софтвер; дизајн и развој рачунара и рачунарског 

софтвера; дизајн и развој архитектуре рачунарског 

софтвера; дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; дизајнирање, развој и програмирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање, програмирање и 

одржавање рачунарског софтвера; истраживања у 

области рачунарских програма и софтвера; 

истраживања у области рачунарског хардвера и 

софтвера; конфигурација рачунарског хардвера 

путем софтвера; прилагођено дизајнирање 

рачунарског хардвера и софтвера; програмирање 

софтвера за развој веб сајтова; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера; пројектовање 

рачунарског софтвера по захтеву корисника; развој 

решења за примену рачунарског софтвера; 

рачунарско програмирање; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера; 

саветовање о дизајну и развоју рачунарског 

софтвера; услуге испитивања рачунарског хардвера и 

софтвера; дизајн и развој оперативног софтвера за 

рачунарске мреже и сервере; дизајн и развој 

рачунарског хардвера, софтвера и базе података; 

дизајн и развој софтвера из области мобилних 

апликација; дизајнирање, инсталирање, ажурирање и 

одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање, 

развој, инсталирање и одржавање рачунарског 

софтвера; инсталација, одржавање, ажурирање и 

надоградња рачунарског софтвера; консултантске 

услуге у области дизајна рачунарског софтвера; 

пружање информација у области развоја рачунарског 

софтвера; пружање информација у области дизајна 

рачунарског софтвера; пружање информација о 

пројектовању и развоју рачунарског софтвера; 

развој, ажурирање и одржавање софтвера и система 

база података; утврђивање проблема код рачунарског 

софтвера [техничка подршка]; утврђивање проблема 

са рачунарским хардвером коришћењем софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера, рачунарског 

фирмвера, рачунарског хардвера и рачунарских 

система; истраживање и консултантске услуге које се 

односе на рачунарски софтвер; истраживање које се 

односи на развој рачунарских програма и софтвера; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на дизајн софтвера; консултантске услуге које се 

односе на дизајн и развој рачунарских софтвер 

програма; консултантске услуге које се односе на 

дизајн, програмирање и одржавање рачунарског 

софтвера; консултовање и саветовање из области 

пројектовања и развоја компјутерског хардвера и 

софтвера; конфигурација, инсталација, дијагноза 

кварова, поправка, надоградња и ажурирање 

рачунарског софтвера; пружање информација о 

изради и развоју рачунарског софтвера, система и 

мрежа; саветодавне и консултантске услуге које се 

односе на рачунарски софтвер; услуге истраживања 

и развоја које се односе на рачунарски софтвер; 

услуге истраживања и развоја које се односе на 

рачунарски хардвер и софтвер; услуге развоја у 

области рачунарског софтвера и саветодавне услуге; 

консултантске услуге које се односе на дизајн и 

развој рачунарског софтвера и архитектуре хардвера; 

саветодавне услуге у области компјутерске 

технологије; саветовање о сигурности рачун ара 

саветовање у вези информационих технологија; 

графички дизајн; истраживање и развој нових 

производа за друге; поновно успостављање 

рачунарских података; анализа рачунарских система; 

компјутерске услуге; пружање онлајн софтвера који 

се не може преузети за управљање, прикупљање, 

надзирање и анализирање саобраћаја на мрежи, 

блоговима и другим онлајн местима, корисничких 

склоности и линкова у реалном времену; услуге 

техничке подршке, наиме решавање проблема у 

софтверу за управљање, прикупљање, надзирање и 

анализирање саобраћаја на мрежи, блоговима и 

другим онлајн местима, корисничких склоности и 

линкова; услуге дизајна и развоја за друге софтвера 

за управљање, прикупљање, надзирање и 

анализирање саобраћаја на мрежи, блоговима и 

другим онлајн местима, корисничких склоности и 

линкова; услуге техничке подршке и консултантске 

услуге; компјутерске консултантске услуге.    
 

(210) Ж- 2021-522 (220) 26.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) SCB doo, Булевар деспота Стефана 115,  

11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 03.11.01; 26.01.15; 26.04.10; 26.04.19; 26.04.24; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, сива, бела.  

(511) 32  енергетска пића; воћни сокови; 

безалкохолна пића; пиво.  

33  алкохолна пића која садрже воће; алкохолна пића 

на бази шећерне трске; битери [горка алкохолна 

пића]; алкохолна пића, изузев пива.  
 

(210) Ж- 2021-524 (220) 26.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) FRIKOS d.o.o., Главна 22, 11080, Београд 

(Земун), RS 

(540) 

 

(531) 06.01.04; 26.01.02; 26.01.20; 27.05.01; 29.01.13  

(591) Пантоне 2210, Пантоне 2248, Пантоне 325.  

(511) 29  брзо-смрзнуто воће; замрзнуто воће и поврће.  

35  дељење реклама за друге путем мреже за 

електронску комуникацију; дељење реклама преко 

интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама 

преко интернета; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног материјала [летака, 

брошура и штампаног материјала]; дељење флајера, 

брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; директан маркетинг; директно 

оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за 

оглашавање [летака, проспеката, штампаних 

материјала и узорака]; дистрибуција и дељење 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

дистрибуција узорака за рекламне потребе.  
 

(210) Ж- 2021-526 (220) 26.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Индустријска 

8, Обреновац, RS 

(540) 

ATENSA 

(511) 5  фармацеутски препарати, дијететски додаци 

(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини.  
 

(210) Ж- 2021-527 (220) 26.03.2021. 

(442) 29.04.2021. 

(731) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Индустријска 

8, Обреновац, RS 

(540) 

ATENZA S 

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететски додаци 

(додаци исхрани); дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 16.03.2021. - 15.04.2021. године 
 

 

Промена имена/адресе 
 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/218 промењена је у БАХУС доо Стрижа, 

Цариградски друм 10, 35250 Параћин, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/1595 промењена је у Medipharm 

pharmaceuticals d.o.o., Војводе Мицка Крстића 1М/13, 

11060 Београд, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/1596 промењена је у Medipharm 

pharmaceuticals d.o.o., Војводе Мицка Крстића 1М/13, 

11060 Београд, RS; 
 
 

Промена пренос права 
 
 

За пријаву жига бр. Ж-  2020/1600 извршен је 

пренос на Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja 

farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za DDD 

Subotica, Београдски пут 123, 24000 Суботица, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2020/1609 извршен је 

пренос на Sanbioty D.O.O., Вукасовићева 19v/20, 

Београд-Раковица, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2020/1884 извршен је 

пренос на Fabrika dečje hrane d.o.o., Маршала Тита 

206, Добановци , 11272 Београд, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2020/1925 извршен је 

пренос на MUŠKI KOŠARKAŠKI KLUB 

"SPARTAK", Sportsko udruženje, , Ференца Сепа 3, 

24000 Суботица, RS; 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2020/1938 извршен је 

пренос на MUŠKI KOŠARKAŠKI KLUB 

"SPARTAK", Sportsko udruženje, Ференца Сепа 3, 

24000 Суботица, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 79940 (181) 02.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1469 (220) 02.09.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Klipsch Group, Inc., 3502 Woodview Trace, 

Suite 200,, Indianapolis, Indiana 46268, US 

(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(511) Кл. 9:  звучници (лични и професионални), 

звучне траке (соундбарс), слушалице, ниско 

фреквентни звучници (сабвуфери), појачала, и 

делови и опрема за исте.  
 

(111) 79941 (181) 03.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1478 (220) 03.09.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) BANJALUČKA PIVARA a.d. Banja Luka, 

Ulica Slatinska br.8, 78000, Banja Luka, BA 

(740) Адвокат Мирјана Фурунџић, 27.марта 25/5, 

11000, Београд 

(540) 

ŽIVI PO SVOM 

(511) Кл. 32:  але пива; але пива са укусом кафе; 

ароматизована пива; безалкохолна пива; блажи 

алкохолни напици на бази пива; екстракти хмеља за 

производњу пива; занатско пиво; јечмено вино 

[пиво]; комплети за производњу пива који садрже 

екстракте слада, хмељ, посебне житарице и пивски 

квасац; концентрати хмеља за производњу пива; 

лагер пиво; пиво; пиво направљено од екстракта 

корена; пивски квасац; пивски квасац за производњу 

пива; пивски слад; пилснер пиво; портер [пиво]; пића 

на бази пива; пшенично пиво; радлер; светла але 

пива; сладно пиво; суво пиво од ђумбира.  

Кл. 35:  дељење материјала за оглашавање путем 

електронске поште; дељење реклама за друге путем 

мреже за електронску комуникацију; дељење 

реклама преко интенет мрежа за комуникацију; 

дељење реклама преко интернета; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; дељење рекламних 

огласа; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; дељење рекламног 

материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; директно 

оглашавање; директан маркетинг; дистрибуција и 

дељење материјала за оглашавање [летака, 

проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

дистрибуција производа у рекламне сврхе; 

дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција рекламних летака; дистрибуција 

рекламног садржаја путем интернета; маркетинг; 

маркетиншке и промотивне услуге; непосредно 

оглашавање; обајвљивање рекламног материјала; 

објављивање и ажурирање рекламних текстова; 

објављивање рекламних текстова; објављивање 

рекламног материјала и текстова; оглашавање; 

оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и 

услугама; оглашавање на отвореном; онлајн 

маркетинг; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; организовање и вођење сајмских 

представљања; писање рекламних текстова; писање 

текстова за промотивне и рекламне сврхе; 

презентација робе; промотивне услуге; промотивно 

рекламне услуге; промоција музичких концерата; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање на радију; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге 

и оглашавање; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; рекламне услуге које 

се односе на продају робе; управљање брендом; 

услуге велепродаје у вези са препаратима за 

прављење алкохолних пића; услуге малопродаје 

везане за препарате за прављење алкохолних пића; 

услуге малопродаје и велепродаје за храну и пиће; 

услуге малопродаје у вези са алкохолним пићима; 

услуге оглашавања на интернету; услуге онлајн 

велепродаје пива; услуге онлајн малопродаје пива; 

услуге промотивне продаје производа; услуге 

промотивног маркетинга; услуге рекламирања у 

штампи; услуге стварања бренда; филмско 

оглашавање; циљни маркетинг; услуге велепродаје 

везане за алкохолна пића; услуге велепродаје везане 

за пиво; услуге малопродаје везане за пиво.  

Кл. 39:  амбалажирање и складиштење робе и пакета; 

амбалажирање робе за продају; амбалажирање робе у 

транзиту; испорука и складиштење робе; курирске 

услуге [достава пошиљки или робе]; логистичке услуге 

које обухватају превоз, паковање и складиштење робе; 

паковање и складиштење робе; паковање поклона; 
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паковање предмета за превоз; паковање робе; паковање 

робе за друге; паковање робе за продају; паковање робе 

у одрживу или биоразградиву амбалажу за паковање и 

отпремање; паковање робе у кутије; паковање робе у 

контејнере; паковање терета; паковање товара; 

поштанске, транспортне и услуге курира; превоз робе; 

расхладно складиштење; расхладно складиштење робе; 

руковање робом; руковање товаром; складиштење и 

паковање робе; транспортне услуге; умотавање, 

амбалажирање, робе; услуге амбалажирања; услуге 

амбалажирања и паковања; услуге доставе; услуге 

комерцјалног превоза терета; услуге отпремања 

пакета; услуге паковања, стављања у сандуке и 

складиштења; утовар и истовар робе; 

амбалажирање предмета за превоз.  
 

(111) 79942 (181) 04.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1485 (220) 04.09.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen 

Town, Xishan District,, Wuxi City, Jiangsu Province, CN 

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

(540) 

 

(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.07; 26.03.18; 27.05.17; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, сива  

(511) Кл. 9:  програми рачунарског софтвера које се 

могу преузимати; навигациони инструменти; камере 

за возила за вожњу уназад; регулатори напона за 

возила; материјали за електричне водове [жице, 

каблови]; електрични адаптери; заштитне кациге; 

против провални упозоравајући апарати; браве, 

електричне; електричне батерије за возила.  

Кл. 12:  електрични бицикли; трицикли; мопеди; 

електрични мотори за копнена возила; електрична 

возила; возила са даљинским управљачем, која нису 

играчке; бицикли; самобалансирајући скутери; 

мотоцикли; против-провални аларми за возила.  

Кл. 35:  онлајн рекламирање путем рачунарске 

мреже; пружање пословних информација путем 

Интернет страница; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; промоција продаје за друге; маркетинг; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; консултације у вези са избором 

особља; административна обрада наруџбеница за 

куповину; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала.  
 

(111) 79943 (181) 31.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1471 (220) 31.08.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 08.01.19; 08.01.23; 08.07.05; 26.11.12; 

26.11.13; 27.01.12; 27.05.03; 27.05.11; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, светло и тамно браон, црвена 

(511) Кл. 30:  карамеле (бомбоне).  
 

(111) 79944 (181) 31.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1472 (220) 31.08.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 08.01.19; 11.03.04; 25.01.06; 26.01.22; 

27.03.11; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.07  

(591) светло и тамно браон, црвена  

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 79945 (181) 31.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1473 (220) 31.08.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 
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(540) 

 

(531) 05.05.04; 08.01.14; 11.03.04; 24.09.05; 25.01.06; 

25.01.25; 25.03.15; 27.05.09; 29.01.15  

(591) светло и тамно краљевско плава, бела, беж  

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 79946 (181) 31.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1474 (220) 31.08.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.10; 09.01.09; 09.01.10; 25.01.13; 27.05.02; 

27.05.09; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) светло и тамно црвена, бела, црна  

(511) Кл. 30:  кекс.  
 

(111) 79947 (181) 31.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1470 (220) 31.08.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 06.07.05; 08.01.19; 26.11.12; 26.11.13; 

27.05.03; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, црвена, бела  

(511) Кл. 30:  слаткиши.  
 

(111) 79948 (181) 07.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1323 (220) 07.08.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) TP4 INTERNATIONAL CO., LTD., 5/21, Moo 

9, Khok Kham, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon, TH 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.13; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

парфимерија; етерична уља; козметика; лосиони за 

косу; средства за чишћење зуба; шампони; боје за 

косу; фарбе за косу; препарати за увијање косе; лак 

за косу; балзами за косу; негујући лосиони за 

исправљање косе; козметички препарати за негу 

коже; козметичке маске; дезодоранси за људе или 

животиње; уља за козметичку употребу; препарати за 

парфимисање ваздуха.  
 

(111) 79949 (181) 02.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1487 (220) 02.09.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD 

BAČKA PALANKA, Новосадски пут 10,  

21400 Бачка Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) светло зелена и тамно зелена, бела  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи; 

уља и масти за исхрану.  
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Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач, 

тестенина и резанци, тапиока и саго, брашно и 

производи од житарица, хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље, сирће, сосови и други додаци јелу; лед.  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи; 

сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и 

поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће; 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе 

животиње; храна и пиће за животиње, слад.  
 

(111) 79950 (181) 31.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1309 (220) 31.07.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Jana Soft d.o.o., Вишеградска 14, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива металик, бела.  

(511) Кл. 9:  aпарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце, 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара.   

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских истраживања;пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 79951 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-591 (220) 30.04.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33,  

24000, Суботица, RS 

(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3, 

24000, Суботица 

(540) 

GLUMICA 

(511) Кл. 32:  аперитиви, безалкохолни; ароматизована 

вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна 

пића; безалкохолна пића са укусом воћа; безалкохолни 

воћни екстракти; безалкохолни воћни напици; 

безалкохолни газирани напици од воћног сока; 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

безалкохолни концентрисани воћни сирупи; 

безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; вода за 

пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни; воћни 

концентрати за производњу напитака; воћни напици; 

воћни напици и воћни сокови; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; газирана безалкохолна 

пића; газирана вода; газирана минерална вода; газирани 

воћни сокови; енергетска пића; коктели, безалкохолни; 

напици са укусом воћа; тоник.   

Кл. 33:  алкохолна пића; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; алкохолне 

мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели; 

алкохолни екстракти; алкохолни напици од воћа; 

алкохолни препарати за прављење напитака; 

амерички виски; аперитиви; аперитиви на бази вина; 

аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића; 

аперитиви на бази жестоких пића; аперитивна вина; 

апсинт; армањак; биљни ликери; битери [горка 

алкохолна пића]; бренди; бренди од трешања; 

бурбон; вино; виски; водка; воћни екстракти, 

алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна пића - 

битери; горки алкохолни аперитиви; готови 

алкохолни коктели; десертна вина; дестилована 

алкохолна пића на бази житарица; дестилована 

жестока пића; дестилована пића; дигестиви [ликери 

и жестока пића]; екстракти жестоких алкохолних 

пића; жестока алкохолна пића [дестилована]; 

жестока пића; жестока пића с укусима [алкохолна 

пића]; јабуковача; киршч, вишњевача; коктели; 

коњак; крем ликери; крушковача; кувано вино; 

ликери; ликер који садржи биљне екстракте; 

медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила; узо; 

џин; шампањац; шери.  
 

(111) 79952 (181) 04.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1489 (220) 04.09.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Japan Tobacco Inc., 2-2-1-Toranomon, Minato-

Ku, Tokyo, JP 

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

11040, Београд 
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(540) 

WINSTON SUMMER MIX 

(511) Кл. 34:  дуван, било да је прерађен или 

непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за 

ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван; 

цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице.  
 

(111) 79953 (181) 09.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1506 (220) 09.09.2020. 

 (151) 16.03.2021. 

(732) Allied Beverages Adriatic d.o.o Beograd , 

Батајнички друм 14-16, 11080 Београд - Земун, RS 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

POCA 

(511) Кл. 32:  пива; безалкохолна пића, укључујући 

пијаћу воду, ароматизовану воду, минералну и 

газирану воду; освежавајућа безалкохолна пића, 

енергетска пића и спортска пића; воћни напици и 

сокови укључујући кокосову воду; друга 

безалкохолна пића, укључујући сирупе, концентрате, 

прашкове и друге препарате за прављење напитака.  
 

(111) 79954 (181) 15.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1187 (220) 15.07.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) ADRIA MEDIA MAGAZINE DOO, 

Влајковићева 8, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 16:  хартија и картон, штампане ствари, 

књиговезачки материјал, фотографије, канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја, 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе, 

материјали за цртање и материјали за уметнике, 

кичице, материјали за обуку и наставу, пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање, 

штампарска слова, клишеи.  

 

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно управљање, 

канцеларијски послови. Објављивање рекламних текстова, 

оглашавање, рекламирање, пословна истраживања, 

рекламирање преко телевизије, промоција продаје за друге, 

прикупљање информација у компјутерске базе података, 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, прикупљање 

статиствчких података, тражење спонзорства, маркетинг, 

дизајнирање рекламног материјала, услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање потенцијалних 

приватних улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства, консултације о стратегији 

комуникације У односима сајавношћу, консултације о 

стратегији комуникације У рекламирању, услуге 

комерцијалног лобирања.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности. Издавање 

текстова, осим рекламних текстова, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење 

конгреса, организовање изложби за културне или 

образовне потребе, организовање и вођење 

радионица [обука], писање текстова* , организовање 

и вођење образовних форума уживо, пренос знања и 

искуства [обучавање].   
 

(111) 79955 (181) 26.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1441 (220) 26.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) ТГК д.о.о., Кужељева 8/5, 32000 Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.01.12; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06 

(591) бела, тамно плава (Пантоне 2757Ц)  

(511) Кл. 29:  конзервирано месо, рибе, воће и 

поврће, конзервиране маслине, конзервисане 

печурке, конзервисани парадајз.   
 

(111) 79956 (181) 26.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1440 (220) 26.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) ТГК д.о.о., Кужељева 8/5, 32000 Чачак, RS 

(540) 
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(531) 18.04.02; 26.03.05; 26.03.07; 26.03.16; 26.03.18; 

29.01.02; 29.01.04  

(591) жута, тамно плава  

(511) Кл. 29:  конзервирано месо, рибе, воће и 

поврће, конзервиране маслине, конзервисане 

печурке, конзервисани парадајз.   
 

(111) 79957 (181) 18.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1376 (220) 18.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE 

BOLESTI „IM Clinic“ BEOGRAD, Угриновачки пут 

16а, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Кондина 13 ГО 

Стари град, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки удови 

очи и зуби; ортопедски артикли, хируршки материјали за 

зашивање, терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом, апарати за масажу; апарати, уређаји и 

производи за одојчад; апарати, уређаји и производи за 

сексуалне активности.  

Кл. 16:  штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставку; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, а нарочито услуге 

научног истраживања у медицинске сврхе; услуге 

научника који се баве проценама, предвиђањима, 

истраживањем и израдом извештаја у области медицине; 

услуге контроле квалитета и аутентификације; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера. 

Кл. 44:  медицинске услуге; хигијенска заштита и 

нега лепоте за људе.  
 

(111) 79958 (181) 18.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1378 (220) 18.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Specijalnе bolnicе za bolesti zavisnosti „DR 

VOROBJEV“ BEOGRAD, Сремских Бораца 2е, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Кондина 13 ГО 

Стари град, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, бела, зелена.  

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти, вештачки удови 

очи и зуби, ортопедски артикли, хируршки материјали за 

зашивање, терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом, апарати за масажу.  

Кл. 16:  штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставку; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 79959 (181) 18.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1379 (220) 18.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Specijalnе bolnicе za bolesti zavisnosti „DR 

VOROBJEV“ BEOGRAD, Сремских Бораца 2е, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Кондина 13 ГО 

Стари град, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.01.06; 27.05.04; 

27.05.09; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.05  

(591) светло зелена, тамно зелена, бела, розе и 

љубичаста.   

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти, вештачки 

удови очи и зуби, ортопедски артикли, хируршки 

материјали за зашивање, терапеутски и помоћни 

уређаји за особе са инвалидитетом, апарати за 

масажу.  

Кл. 16:  штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; материјали за обуку и наставку; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 79960 (181) 18.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1380 (220) 18.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Specijalnе bolnicе za bolesti zavisnosti „DR 

VOROBJEV“ BEOGRAD, Сремских Бораца 2е, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Кондина 13 ГО 

Стари град, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, бела и зелена.   

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти, вештачки удови 

очи и зуби, ортопедски артикли, хируршки материјали за 

зашивање, терапеутски и помоћни уређаји за особе са 

инвалидитетом, апарати за масажу.  

Кл. 16:  штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставку; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 79961 (181) 04.06.2030. 

(210) Ж- 2020-839 (220) 04.06.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Биљана Турањанин Пујо, Булевар Михаила 

Пупина 157, 11070, Београд, RS 

(540) 

Pujo Architects & Designers 

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје уметничких дела; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија;   

Кл. 42:  анализа дизајна производа; анализа и оцењивање 

дизајна производа; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама; анализа и 

оцењивање развоја производа; анализа развоја 

производа; архитектонска истраживања; архитектонске и 

инжењерске услуге; архитектонске услуге; архитектонске 

услуге пројектовања зграда; архитектонске услуге 

пројектовања зграда са канцеларијским просторима; 

архитектонске услуге пројектовања индустријских зграда; 

архитектонске услуге пројектовања малопродајних 

простора; архитектонске услуге пројектовања пословних 

зграда; архитектонске услуге пројектовања трговачких 

центара; архитектонске услуге у вези с уређењем 

земљишта; архитектонски дизајн; архитектонски дизајн 

луксузних кондоминијума; архитектонски дизајн 

породичних кућа; архитектонско планирање; вођење 

студија техничког пројектовања; графички дизајн; 

графички дизајн посредством рачунара; дизајн анимација; 

дизајн графичке илустрације; дизајн ентеријера за 

трговине; дизајн ентеријера и екстеријера зграда; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора]; дизајн 

индустријских производа; дизајн инжењерских производа; 

дизајн и развој индустријских производа; дизајн и развој 

инжењерских производа; дизајн и развој нових производа; 

дизајн и развој производа; дизајнирање играчака; 

дизајнирање и испитивање за развој нових производа; 

дизајнирање и испитивање нових производа; дизајн 

посредством рачунара; дизајн потрошачких производа; 

дизајн производа; дизајн расвете; дизајн уметничких дела; 

индустријски и графички дизајн; инжењерски дизајн; 

комерцијални уметнички дизајн; консултантске услуге у 

вези са уређењем ентеријера; консултантске услуге у 

области архитектуре и грађевинских нацрта; планирање и 

дизајн кухиња; планирање и дизајн туристичких агенција; 

планирање и пројектовање малопродајних простора; 

планирање и пројектовање спортских објеката; планирање 

и пројектовање стамбених четврти; припрема извештаја у 

вези са дизајнирањем графичких уметничких дела; 

припрема извештаја у вези са индустријским дизајном; 

припрема извештаја у вези са планирањем некретнина; 

припремање архитектонских извештаја; припремање 

архитектонских планова; пројектовање екстеријера зграда; 

пројектовање ентеријера зграда; пројектовање 

индустријског дизајна; пружање информација које се 

односе на индустријски дизајн; пружање информација у 

области архитектонског дизајна путем инернет странице; 

пружање информација у области дизајна производа; 

развој потрошачких производа; развој производа; 

саветовање из области архитектуре; саветовање у вези са 

архитектонским планирањем; саветовање у вези са 

дизајном; саветовање у области архитектонског дизајна; 

саветодавне услуге које се односе на дизајн ентеријера; 

саветодавне услуге које се односе на пројектовање 

Ј17630нутрашњег декора; стилизација [индустријски 

дизајн]; унутрашњи дизајн; управљање архитектонским 

пројектима; урбанистичко планирање; услуге 

архитектонског планирања и консултантске услуге; 

услуге бренд дизајна; услуге графичког дизајна; услуге 

дизајна; услуге дизајна које се односе на штампани 

материјал; услуге дизајна у малопродаји; услуге 

дизајнирања паковања; услуге индустријског дизајна; 

услуге индустријског дизајна уз помоћ рачунара; услуге 

истраживања и дизајна; услуге пројектовања у вези са 

архитектуром уз помоћ рачунара;   

Кл. 44:  пејзажна архитектура;   
 

(111) 79962 (181) 08.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1126 (220) 08.07.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Марко Стојановић, Боже Јанковића 61,  

11010, Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.01; 26.07.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена и црна боја.   

(511) Кл. 25:  дукс мајице; комплети кратких мајица 

и панталона [одећа]; кратке мајице; мајице; мајице 

без рукава; мајице без рукава [топ]; мајице голих 

рамена; мајице за бебе; мајице кратких рукава са 

штампом; мајице [одећа]; мајице са дугим рукавима; 

мајице са капуљачом; мајице са крагнама; мајице са 

кратким рукавима; мајице са рол-крагном; мајице са 

штампом; мушке мајице без рукава; поло мајице; 

трудничке мајице; визир качкети; капе; балске 

хаљине; вечерње хаљине; дугачке хаљине; женске 

хаљине; кожне хаљине; коктел хаљине; кратке 

хаљине без рукава; летње хаљине; матурске хаљине; 

неструкиране хаљине [одећа]; оковратници за 

хаљине; подхаљине; свечане женске хаљине; топ 

хаљине; блузе; блузе, кошуље; блузе са дугим 

рукавима; блузе са кратким рукавима; гаће; горњи 

делови одеће за децу; горњи делови одеће за жене; 

горњи делови одеће за мушкарце; горњи делови 

одеће за одрасле; горњи делови са рол-крагном; 

горњи делови тренерке; горњи делови тренерки; дуги 

дамски шалови; ешарпе као одећа; женска обућа; 

женска уникатна модна одећа; женске кошуље; 

женске панталоне; женске пиџаме; женске 

поткошуље; женске тренерке; заштитне кецеље; 

кабанице; капе за бејзбол; капуљаче [одећа]; капути; 

капути за жене; капути за мушкарце; кошуље за 

жене; кошуље за мушкарце; кошуље за одрасле; 

кратке панталоне; кратки шортсеви; купаће гаће; 

купаћи костими за децу; лагане јакне; мараме за врат; 

мараме за главу; мараме, шалови; мини-сукње; мушке 

панталоне; мушке пиџаме; мушке тренерке; мушке 

чарапе; мушки доњи веш; неформална одећа; одећа за 

децу; одећа за дечаке; одећа за жене; панталоне за 

сваки дан; папуче; пиџаме; поткошуље; прслуци; 

пуловери; ролке; ролке-џемпери; сакои; скијашке 

капе; спаваћице; спољна одећа; сукње; танге; хаљине; 

хаљине без рукава; хаљине за бебе; хаљине за децу; 

хаљине на трегере; хеланке; хеланке [панталоне]; 

џемпери; шалваре; шалови; шалови за врат; шалови, 

мараме; шешири; шешири за децу; шортсеви.  

Кл. 41:  академије [образовне]; изнајмљивање аудио 

опреме; изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање 

уметничких дела; компоновање музике; културне, 

образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; монтажа видеотрака; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; организовање 

представа, свечаности [услуге импресарија]; 

оркестарске услуге; писање песама; позоришна 

продукција; продукција музике; продукција 

представа; продукција радио и телевизијских 

програма; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; пружање услуга у области образовања; 

пружање услуга у области забаве и разоноде; 

режирање филмова, осим рекламних филмова; 

снимање видеорекордером; телевизијска забава; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге забављача; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге музеја [презентације, 

изложбе]; услуге студија за снимање; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге филмског студија.  

Кл. 42:  графички дизајн; графички дизајн 

промотивног материјала; дизајн ентеријера [уре�ење 

унутрашњег простора]; дизајнирање визит карти; 

дизајнирање одеће; израда и одржавање веб страница 

за друге; креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; саветовање о изради веб 

сајтова; саветовање у вези информационих 

технологија; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; стилизација [индустријски 

дизајн]; унутрашњи дизајн; услуге дизајнирања 

паковања; услуге индустријског дизајна.  
 

(111) 79963 (181) 10.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1162 (220) 10.07.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) SANDŽAKPROM DOO NOVI PAZAR, 

Врановина б.б., Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 29.01.04 

(591) тегет, наранџаста.  

(511) Кл. 25:  чарапе; панталоне; кошуље; сукње; 

јакне; кравате; сакои; одела; джемпери; дуксеви.  
 

(111) 79964 (181) 12.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1342 (220) 12.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Стефан Росуљаш, Шеснаестог октобра 75, 

Краљево, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 26.03.03; 26.03.04; 27.05.01; 27.05.21  

(511) Кл. 18:  кожне торбе; кожни каишеви; кожни 

новчаници.   
 

(111) 79965 (181) 12.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1343 (220) 12.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 
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(732) Филип Ђумић, Милана Ракића 120/11,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) тамно црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 37:  детаљно чишћење и прање аутомобила; 

прање аутомобила; прање возила; прање моторних 

возила; завршно премазивање аутомобила; 

одржавање аутомобила; полирање аутомобила; 

услуге заштитног премазивања аутомобила; 

чишћење аутомобила; чишћење и прање аутомобила; 

полирање возила; прање и чишћење возила; чишћење 

возила; одржавање, сервисирање и поправка возила; 

одржавање и поправка моторних возила; одржавање 

моторних возила; поправка или одржавање моторних 

возила на два точка; поправка или одржавање 

моторних возила на два точка и пружање 

информација о томе; поправка и одржавање 

моторних возила и њихових делова.  
 

(111) 79966 (181) 12.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1344 (220) 12.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Toughbuilt Industries, Inc, 25371 Commercentre 

Drive, SUite 200, Lake Forest, California, 92630, US 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунске 77, Београд 

(540) 

Toughbuilt 

(511) Кл. 7:  електрични алати, погонски чекићи, 

ударни погонски механизми, бушилице, жичане и 

батеријске бушилице и њихови додаци за њих, 

главице, кључеви без кључа, кључеви за 

причвршћивање, жичане фелне, чепови за бушење, 

одвијач, рутер битови, адаптери погонских утичница. 

Компресори за ваздух и њихови делови, црева за 

ваздух и комплет за надувавање који се састоје од 

пиштоља за компримирани ваздух са млазницама и 

наставцима за њих, електричних алата и уређаја са 

ваздухом; Моторне пиле, кружне, трим-тестере, 

убодне тестере, кретне пиле, ручне пиле и додаци за 

њих, пиле са моторним тестерама за резање и 

моторне тестере; кутне брусилице и точкићи за 

брушење на струју; Осцилирајући мулти алат са 

погоном на осцилирајућим наставцима за брушење и 

брушење; ротацијски мулти алат са погоном, 

одсечени дискови и наставци за брушење, брушење и 

обраду дрвета; електрични резачи и ножеви за 

замену ренџера; електрични алати, усмеривачи и 

прибор за њих, додаци за облагање рутера; пиштољ; 

електричне брусилице, брусне траке, орбита Ине 

брусилице, завршне брусилице, брусилице и 

брусилице и њихови додаци потребни за брушење и 

брушење; Косилице за траву, електрични косилице 

за траву и електрични урезивачи травњака, 

електрични штитници за живу чету, пухачи са 

погоном, усисавачи травња ка и машине за чишћење, 

моторне косилице за травњак и башту, електрични 

вртни култиватор, жичане и бежичне ланчане 

тестере, електрична тестера за обрезивање , 

електрична пила, моторна лопатарица, маказе за 

траву и њихови додаци, наиме, резервне ножеве; 

калеми за трима ње травњака и баште.   

Кл. 8:  ручни алати, тестере, кључеви, стезаљке, 

чекићи, вретене и ударни инструменти у облику 

кладива, цепаница, секира, клинова и матица, те 

клинови, каишеви; кесе за алате за причвршћивање 

на каишеве алата.   

Кл. 9:  мобилни телефони; електронски прибор или 

додаци за употребу са мобилним телефонима, слуша 

лице, ушице, помоћни каблови за мобилне телефоне, 

батерије за мобилни телефон, батерије, тастатуре, 

екрани, наочаре за виртуелну стварност, звучници, 

камере, сочива камере, инспекцијске камере, 

лаптопoви као преносни рачунарски уређај за 

мобилне телефоне, скенере, ласерске мераче за 

мерење растојања, термички мериоци температуре за 

мерење температуре, инфрацрвени сензори за 

мерење топлоте и зрачења, микрометри, чељусти за 

мерење растојања, дигитални мулти-метри, 

амперметри, охмметри, детектори метала, магнетни 

локатор за лоцирање метала, електронски проналазач 

папучица, детектори гаса за откривање присуства 

гаса, фотоелектрични сензори, хигрометри и 

термометри; дигитални сензори за употребу са 

мобилним телефонима за мерење удаљености, над 

морске висине, нагиба, масе, притиска, топлоте, 

влаге, температуре, напона и светлости; рачунални 

апликативни софтвер за мобилне телефоне или ручне 

рачунаре, наиме софтвер за мерење, израчунавање, 

процену и истраживање удаљености, надморске 

висине, нагиба, масе, притиска, топлоте, влаге, 

температуре и светлости; Преносиве мобилне 

апликације за одређивање грађевинског кодекса, 

материјалних трошкова и трошкова рада, заштитна 

одећа за заштиту од незгода, наиме, рукавице; и 

ношење главе у облику тврђих шешира; одећа за 

заштиту од незгода; Сигурносна опрема, заштитне 

кациге, заштитни штитници за лице, ношење главе у 
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облику тврдих капа, заштитни јастучићи за лактове за 

раднике, заштитни јастучићи за колена за раднике, 

заштитни штитници за потколенице радника, 

заштитни ножни штитници за раднике, појасеви за 

раднике, сигурносни појасеви осим за возила или 

спортске сврхе, заштитне радне рукавице, наочаре, 

заштитне наочаре, заштитне наочаре, заштитне маске, 

заштитне индустријске ципеле и чизме за раднике.   

Кл. 18:  торбе за ношење; кофери за ношење; све торбе; 

путне торбе; путни пртљаг; торбе за рамена; руксаци; 

актовке; врећице од текстила; пртљаг; торбе за дугуље; 

меке кутије, торбе за ношење; вреће за затварање, вреће 

с алатима које се продају празне; торбе; торбе за 

завртње; торбице за вучење; дневни пакети; 

вишенаменске торбе; кесе за алате, продају се празне; 

кесе за алате, продају се празне, вреће с алатима се 

продају празне; кесе за алате, продају се празне.   

Кл. 20:  моторне тестере, сталци, као намештај, који 

се користе за потпору грађевинске опреме и 

материјала; сталци, као намештај, користе се за 

подупирање тестера; столови који се користе за 

подупирање тестере; сталци, као намештај, са 

ваљкастим главама које се користе за подупирање 

дугих, великих или тешких предмета; радне клупе, 

пластични спремници за комерцијалну или 

индустријску употребу.   
 

(111) 79967 (181) 14.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1361 (220) 14.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Миливоје Адамовић, Подујевска 8, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 11.01.02; 17.01.07; 26.01.22; 27.03.15; 27.05.09; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 29:  конзервисано и сушено воће и поврће; 

конопљино уље.  

Кл. 30:  храна на бази овса; овсене каше; овсене 

пахуљице; овсене каше са додацима воћа; овсене каше 

са додацима чоколаде; чај; конопљин ледени чај.  

Кл. 32:  безалкохолни напици; конопљина вода.  
 

(111) 79968 (181) 14.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1362 (220) 14.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Eckenbergstr. 

16A, D-4530 Essen, DE 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.22; 26.11.06; 26.11.09; 

26.11.12; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, бела, тамноплава и светлоплава.  

(511) Кл. 35:  услуге малопродаје у погледу 

пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, 

лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт 

дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређај а 

за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана; онлајн 

услуге малопродаје у погледу пољопривредних 

производа, производа за хортикултуру, производа за 

шумарство, намирница, препарата за прање, 

препарата за чишћење, производа намењених за 

чишћење, средстава за дезинфекцију, козметике, 

санитарних производа, лекова који се издају без 

рецепта, додатака исхрани (суплемената), ватромета, 

електричних апарата и прибора, електронских 

апарата и прибора за њих, компјутера и 

компјутерског прибора, компакт дискова, 
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компјутерског хардвера и софтвера, уређаја за 

расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у домаћинству, 

прекривача за кревете, укључујући јастуке, 

постељину, текстил за употребу у домаћинству, одеће, 

покривки за главу, ципела, производа од коже, 

спортске опреме, играчака, производа за разоноду / 

слободно време, намирница за животиње, биљака, 

производа од дувана; услуге велепродаје у погледу 

пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, 

лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт 

дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређај а 

за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана; услуге у 

вођењу рада супермаркета, малопродајних радњи и 

дисконтних малопродајних радњи; uслуге 

оглашавања; услуге оглашавања путем интернета, за 

трећа лица; услуге пружања информација путем 

интернета, наиме информација о производима за 

потрошаче, информација за саветовање потрошача и 

сервисних информација за потрошаче; услуге 

организације комерцијалних трансакција за трећа 

лица, такође и путем Интернета; услуге прибављања 

/ склапања уговора у области мобилне телефоније за 

трећа лица услуге пословног менаџмента; услуге 

организационог планирања и надзора пословног 

развоја регрутација кадрова; услуге консултација у 

пословној организацији; услуге асистенције у 

комерцијалном или индустријском менаџменту; 

пружање услуга за трећа лица (куповање роба и 

услуга за друга предузећа).   

(111) 79969 (181) 19.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1382 (220) 19.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Војводе 

Мицка Крстића 1М/13, 11060 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу и медицини, помоћна лековита средства; 

храна за бебе; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  дизајнирање рекламног материјала, писање 

рекламних текстова, рекламирање, оглашавање, 

објављивање рекламних текстова, дистрибуција 

рекламног материјала.  

 Кл. 42:  научна и индустријска испитивања у 

фармацији.  
 

(111) 79970 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1392 (220) 20.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

FIGARO 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 79971 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1393 (220) 20.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224, 

Врчин, RS 

(540) 

REGATA 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 79972 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1394 (220) 20.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 
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(540) 

CONZORCIO 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 79973 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1395 (220) 20.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224, 

Врчин, RS 

(540) 

SUBMARINE 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 79974 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1396 (220) 20.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224, 

Врчин, RS 

(540) 

SIERRA 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 79975 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1398 (220) 20.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224, 

Врчин, RS 

(540) 

OMAHA 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 79976 (181) 24.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1416 (220) 24.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, 

CA 92121, US 

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

11040, Београд 

(540) 

DEXCOM ONE 

(511) Кл. 10:  медицински уређаји, наиме, 

медицински сензори који су имплантирани или 

уметнути у људско тело који се користе за 

континуирано надгледање концентрације глукозе у 

људском телу и додатна опрема за њих, наиме, 

пријемници, кућишта сензора и уређаји за уметање 

сензора.  
 

(111) 79977 (181) 24.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1417 (220) 24.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, 

CA 92121, US 

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

11040, Београд 

(540) 

DEXCOM 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер и хардвер за 

употребу у прикупљању, снимању, обради, 

представљању, складиштењу и преносу медицинских 

и физиолошких података.  

Кл. 10:  медицински уређаји, наиме, медицински 

сензори који су имплантирани или уметнути у 

људско тело који се користе за континуирано 

надгледање концентрације глукозе у људском телу и 

додатна опрема за њих, наиме, пријемници, кућишта 

сензора и уређаји за уметање сензора.  
 

(111) 79978 (181) 24.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1419 (220) 24.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda Obrenovac , Индустријска 

8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

 

(531) 21.01.14; 24.01.03; 24.01.05; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.15  

(591) љубичаста: C68%, M71%, Y0%, K0%, плава: 

C75%, M2%, Y38%, K0%, зелена: C60%, M0%, 

Y88%, K0%, наранџаста: C0%, M54%, Y88%, K0%, 

бела и сива  

(511) Кл. 3:  сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу, пасте за зубе.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни препарати за 

медицинску употребу; дијететски производи 

прилагођени за употребу у медицини; фластери, 

материјали за завијање; дезинфекциона средства.   

Кл. 32:  безалкохолна пића: пића од воћа и воћни 

сокови.  
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(111) 79979 (181) 24.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1420 (220) 24.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda Obrenovac , Индустријска 

8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.14; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15 

(591) магента, цијан плава, наранџаста и жуто-зелена 

(511) Кл. 3:  сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу, пасте за зубе.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни препарати за 

медицинску употребу; дијететски производи 

прилагођени за употребу у медицини; фластери, 

материјали за завијање; дезинфекциона средства.   

Кл. 42:  услуге индустријске анализе и истраживања.  
 

(111) 79980 (181) 24.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1421 (220) 24.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda Obrenovac , Индустријска 

8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

 

(531) 21.01.14; 24.01.03; 24.01.05; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15 

(591) плава: C75%, M2%, Y38%, K0%, зелена: C60%, 

M0%, Y88%, K0%, тегет: C100%, M95%, Y5%, 

K0%,наранџаста: C0%, M54%, Y88%, K0%, 

љубичаста: C68%, M71%, Y0%, K0%, бела и сива  

(511) Кл. 3:  сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу, пасте за зубе.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни 

препарати за медицинску употребу; дијететски 

производи прилагођени за употребу у медицини; 

фластери, материјали за завијање; дезинфекциона 

средства.   

Кл. 32:  безалкохолна пића; пића од воћа и воћни 

сокови.  
 

(111) 79981 (181) 25.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1424 (220) 25.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) POLA-POLA D.O.O. Beograd-Vračar, 

Његошева 40, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Порубовић, Проте Матеје 

40, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 11.01.14; 24.17.02; 27.03.15; 27.05.03; 29.01.06  

(591) бела  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови. 

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 79982 (181) 25.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1426 (220) 25.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, Indiana 46285, US 

(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

VERZENIOS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, нарочито, 

фармацеутски препарати за лечење канцера.  
 

(111) 79983 (181) 27.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1438 (220) 27.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АД ИМЛЕК, Индустријско насеље бб, 11213, 

Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.03.01; 01.03.13; 02.09.01; 27.01.12; 27.05.02; 

27.05.04; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плава, бела, црвена, жута  

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 30:  какао, сладоледи, сосови, колачи и 

посластице.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  
 

(111) 79984 (181) 27.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1439 (220) 27.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) АД ИМЛЕК, Индустријско насеље бб, 11213, 

Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.13; 03.04.24; 05.05.21; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

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

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 30:  какао, сладоледи, сосови, колачи и 

посластице.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  
 

(111) 79985 (181) 14.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1534 (220) 14.09.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

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

York 10017, US 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.12  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; санитарни 

препарати за употребу у медицини; вакцине.  

(111) 79986 (181) 25.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1427 (220) 25.08.2020. 

 (151) 17.03.2021. 

(732) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, Indiana 46285, US 

(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

LYUMJEV 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, нарочито, 

фармацеутски препарати за лечење канцера.  
 

(111) 79987 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1557 (220) 16.09.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) BW Galerija d.o.o. Beograd-Savski Venac, 

Карађорђева 48, 11000 Београд, RS 

(740) Наташа Завишин, адвокат, Симина 18,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.07.25; 26.11.06; 26.11.11; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) црвена, наранџаста, жута, плава, бела и црна  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; 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 
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рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерске 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; 

обрачун пореза; 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 за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

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; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање пословних 

информација; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; услуге малопродаје уметничких дела од 

стране уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге набавке 

за трећа лица [куповина производа и услуга за друге 

пословне субјекте]; услуге односа са јавношћу; 

услуге односа са медијима; 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 подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге 

пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; услуге 

посредовања у трговини; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе; 

услуге претплате на новине за друге; услуге 

пријављивања пореза; услуге продаје путем 

лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге фотокопирања; 

фактурисање; финансијска ревизија; циљни 

маркетинг.  
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Кл. 36:  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

групно финансирање; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос виртуалних 

валута; електронски пренос средстава; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

пословног простора [непокретности]; издавање 

путничких чекова; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

инвестирање капитала; инвестирање средстава; 

инвестициони фондови; клириншки послови 

[финансије]; консултације о осигурању; најам 

апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка 

процена; обавештења о карбон кредитима; обрада 

плаћања извршен их кредитним картицама; обрада 

плаћања извршених платним картицама; онлајн 

банкарство; организовање новчаних прикупљања; 

организовање финансирања за грађевинске пројекте; 

осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање 

од последица несрећног случаја; позајмљивање уз 

заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови 

везани за непокретности; посредовање на берзи; 

посредовање у осигурању; посредовање у промету 

некретнина; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; припрема понуда за потребе процене 

трошкова; провера чекова; процена антиквитета 

[старина]; процена накита; процена накнада штете 

[финансијска процена]; процена некретнина; процена 

поштанских марака; процена уметничких дела; 

пружање информација о осигурању; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

странице; пружање финансијских информација; 

трговање акцијама и обвезницама; убирање 

најамнине [станарине]; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; услуге агенција за 

изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за 

наплату дугова; услуге агенција за промет 

некретнина; услуге актуара; услуге берзанског 

посредовања; услуге давања гаранције; услуге 

залагаоница; услуге изплате пензија; услуге јемства; 

услуге кредитних агенција; услуге мењачница; 

услуге осигурања; услуге ппаћања електронским 

новчаником; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; факторинг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијска размена виртуалних валута; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске 

услуге при царинском посредовању; финансијско 

процењивање вуне; финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање лизинга; фискално процењивање.  

Кл. 39:  изнајмљивање гаража; изнајмљивање 

простора за паркирање.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео рекордера; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; 

испитивање обучености корисника за управљање 

дроновима; испити из области образовања; клупске 

услуге [забавне или образовне]; компоновање 

музике; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; мерење времена на 

спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа 

видеотрака; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; обука 

гимнастике; 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 

балова; 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 лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 
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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 

песама; 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 казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; 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 зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 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 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; 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.   
 

(111) 79988 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1558 (220) 16.09.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) BW Galerija d.o.o. Beograd-Savski Venac, 

Карађорђева 48, 11000 Београд, RS 

(740) Наташа Завишин, адвокат, Симина 18,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.07.25; 26.11.06; 26.11.11; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) црвена, наранџаста, жута, плава, бела и црна  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; 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; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерске управљање подацима; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 

110 ЗИС / RS / IPO 

 

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; 

обрачун пореза; 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 за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

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; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.  

Кл. 36:  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

групно финансирање; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос виртуалних 

валута; електронски пренос средстава; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 
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бонова; издавање кредитних картица; издавање 

пословног простора [непокретности]; издавање 

путничких чекова; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

инвестирање капитала; инвестирање средстава; 

инвестициони фондови; клириншки послови 

[финансије]; консултације о осигурању; најам 

апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка 

процена; обавештења о карбон кредитима; обрада 

плаћања извршен их кредитним картицама; обрада 

плаћања извршених платним картицама; онлајн 

банкарство; организовање новчаних прикупљања; 

организовање финансирања за грађевинске пројекте; 

осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање 

од последица несрећног случаја; позајмљивање уз 

заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови 

везани за непокретности; посредовање на берзи; 

посредовање у осигурању; посредовање у промету 

некретнина; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; припрема понуда за потребе процене 

трошкова; провера чекова; процена антиквитета 

[старина]; процена накита; процена накнада штете 

[финансијска процена]; процена некретнина; процена 

поштанских марака; процена уметничких дела; 

пружање информација о осигурању; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

странице; пружање финансијских информација; 

трговање акцијама и обвезницама; убирање 

најамнине [станарине]; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; услуге агенција за 

изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за 

наплату дугова; услуге агенција за промет 

некретнина; услуге актуара; услуге берзанског 

посредовања; услуге давања гаранције; услуге 

залагаоница; услуге изплате пензија; услуге јемства; 

услуге кредитних агенција; услуге мењачница; 

услуге осигурања; услуге ппаћања електронским 

новчаником; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; факторинг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијска размена виртуалних валута; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске 

услуге при царинском посредовању; финансијско 

процењивање вуне; финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање лизинга; фискално процењивање.  

Кл. 39:  изнајмљивање гаража; изнајмљивање 

простора за паркирање.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео рекордера; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; 

испитивање обучености корисника за управљање 

дроновима; испити из области образовања; клупске 

услуге [забавне или образовне]; компоновање 

музике; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; мерење времена на 

спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа 

видеотрака; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; обука 

гимнастике; 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 

балова; 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 лутрије; 

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 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 
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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 казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на располагање 

игралишта и опреме за голф; телевизијска забава; 

титловање; тумачење језика знакова; 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 зоолошких 

вртова; услуге игара на срећу; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 

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 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу преузимати; 

услуге позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

преводиоца; услуге професионалне преквалификације; 

услуге процене телесне издржљивости за потребе 

тренирања; услуге разоноде; услуге репортерског 

извештавања; услуге синхронизовања; услуге 

спортских кампова; услуге спортских објеката; 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.   

(111) 79989 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1559 (220) 16.09.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) BW Kula d.o.o. Beograd-Savski Venac, 

Карађорђева 48, 11000 Београд, RS 

(740) Наташа Завишин, адвокат, Симина 18,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.12; 07.01.24; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава и бела  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; 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; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерске 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 
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истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; 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 за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

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; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.  

Кл. 36:  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

групно финансирање; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; депозити 

драгоцености; електронски пренос виртуалних 

валута; електронски пренос средстава; зајмови на 

рате; здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

пословног простора [непокретности]; издавање 

путничких чекова; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

инвестирање капитала; инвестирање средстава; 

инвестициони фондови; клириншки послови 

[финансије]; консултације о осигурању; најам 
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апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка 

процена; обавештења о карбон кредитима; обрада 

плаћања извршен их кредитним картицама; обрада 

плаћања извршених платним картицама; онлајн 

банкарство; организовање новчаних прикупљања; 

организовање финансирања за грађевинске пројекте; 

осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање 

од последица несрећног случаја; позајмљивање уз 

заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови 

везани за непокретности; посредовање на берзи; 

посредовање у осигурању; посредовање у промету 

некретнина; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; припрема понуда за потребе процене 

трошкова; провера чекова; процена антиквитета 

[старина]; процена накита; процена накнада штете 

[финансијска процена]; процена некретнина; процена 

поштанских марака; процена уметничких дела; 

пружање информација о осигурању; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

странице; пружање финансијских информација; 

трговање акцијама и обвезницама; убирање 

најамнине [станарине]; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; услуге агенција за 

изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за 

наплату дугова; услуге агенција за промет 

некретнина; услуге актуара; услуге берзанског 

посредовања; услуге давања гаранције; услуге 

залагаоница; услуге изплате пензија; услуге јемства; 

услуге кредитних агенција; услуге мењачница; 

услуге осигурања; услуге ппаћања електронским 

новчаником; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; факторинг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијска размена виртуалних валута; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијске процене 

[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске 

услуге при царинском посредовању; финансијско 

процењивање вуне; финансијско спонзорисање; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова; 

финансирање лизинга; фискално процењивање.  

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; 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 смештаја; 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 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(111) 79990 (181) 09.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1152 (220) 09.07.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) Наташа Константиновић, Чајничка 2,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.05.09; 26.04.15; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, црна, бела  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе.  

Кл. 41:  образовне услуге; брига о деци, развијање 

менталних способности деце, школа са интернатом, 

предшколска установа, припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 79991 (181) 10.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1164 (220) 10.07.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) Рајко Убипарип, Сусеградска 6А, Београд, RS 

(740) Александар Ковачевић, адвокат, Булевар 

Михајла Пупина 16в, Београд 
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(540) 

 

(531) 05.07.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, сива, црна.  

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски и помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу; 

апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за 

ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.   

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге медицинских 

клиника; болничке услуге; здравствена нега; 

медицинска помоћ; услуге кућне неге; услуге банке 

крви; фармацеутски савети; услуге психолога; услуге 

вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин 

витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге 

припремања лекова према рецепту; терапеутске 

услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге 

здравствених центара; услуге алтернативне 

медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге 

центара за опоравак.  
 

(111) 79992 (181) 08.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1504 (220) 08.09.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) "Studio Apparel" d.o.o., Черковна бр. 72, 

Софија, BG 

(740) Адвокат Срђан Видовић, Браће Југовића бр. 

3/8, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.19  

(511) Кл. 14:  наруквице; ручни сатови; привесци 

(накит); брошеви; ланчићи; огрлице; шнале за 

кравате; прстење; минђуше.   

Кл. 18:  женске ташне; кожни каишеви; ранчеви; 

крзна; актен ташне; ручне торбице; футроле од коже 

или вештачке коже.  

Кл. 25:  обућа; женске чарапе; беретке; бое (женски 

крзнени оковратници); капе (за главу); чизме; полу-

чизме; ципеле; потпетице; еспадриле; папуче; 

сандале; врхови обуће; трегери; крагне; шалови; 

крзнени шалови; мараме; ешарпе за ношење; 

прслуци; мале капе уз главу; качкети; каишеви; 

џемпери; блузе; кошуље; кошуље кратких рукава; 

шешири; крзно; одела; панталоне; кратке панталоне 

бермуде; рукавице; рукавице без прстију; капути; 

други капути са крзненим оковратником; сукње; 

јакне; мајице; пончо; хаљине; хаљине без рукава.  
 

(111) 79993 (181) 21.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1591 (220) 21.09.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) Intel Corporation, 2200 Mission College 

Boulevard, Santa Clara, California 95052 , US 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  рачунари; ручни рачунари; меморијске 

плоче; рачунарски хардвер; интегрисана кола; 

меморије са интегрисаним колима; чипови са 

интегрисаним колима; чип сетови; полупроводнички 

процесори; полупроводнички процесорски чипови; 

полупроводнички чипови; микропроцесори; 

штампане плоче; електронске плоче; матичне плоче 

за рачунаре; меморије за рачунаре; оперативни 

системи за рачунаре; микро контролери; процесори 

података; централне процесорске јединице; 

полупроводнички меморијски уређаји; 

микропроцесори који се могу програмирати 

софтвером; дигитални и оптички микропроцесори; 

процесори дигиталних и оптичких података и 

сигнала; штампане плоче за видео; штампане плоче 

за звук; штампане плоче за звук и видео; графички 

акцелератори за видео; мултимедијски акцелератори; 

процесори за видео; штампане плоче за процесоре за 

видео; амбалажа матрице и кућишта за процесоре; 

картице, дискови, траке, жице, плоче, микрочипови и 

електронска кола, све за снимање и пренос података; 

модеми; апарати и инструменти, сви за обраду, 

чување, повраћај, пренос, приказивање, унос, излаз, 

компресовање, декомпресовање, модификацију, 
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емитовање и штампање података; рачунарски 

уређаји за унос и излаз; радне станице; меморије за 

податке; уређаји за складиштење; сигурносни 

системи за рачунарски хардвер и софтвер; сетови 

електронских чипова; компоненте за рачунаре и 

штампана кола; акцелератори гласа; акцелератори за 

глас, податке, слике и видео; меморијски системи за 

рачунаре; каблови и адаптери; рачунарски терминали 

и штампачи који се користе са истим; јединице за 

приказивање видео записа; апарати и инструменти за 

телекомуникацију; камере; рачунарски хардвер за 

рачунарство; рачунарски хардвер за рачунарство 

преко глобалне и локалне мреже; рачунарски 

хардвер за рачунарство у облаку; рачунарски 

хардвер за широкопојасно рачунарство ниске 

латенције; рачунарски хардвер који се користи за 

пружање безбедног окружења за рачунарство; 

рачунарски мрежни хардвер; сервери за 

комуникацију рачунара; рачунарски хардвер који се 

користи за пружање безбедне мреже за рачунарство 

у облаку; рачунарски софтвер за рачунарство; 

рачунарски софтвер за рачунарство у облаку; 

рачунарски софтвер за рачунарство преко глобалне и 

локалне мреже; рачунарски софтвер за 

широкопојасно и рачунарство ниске латенције; 

хардвер за рачунарску меморију; рачунарски софтвер 

за пружање безбедне мреже за рачунарство; 

рачунарски софтвер који се користи за пружање 

безбедне мреже за рачунарство у облаку; софтвер за 

рачунарски оперативни систем; екстензије, алати и 

услужни програми за рачунарске системе у области 

апликативног софтвера за повезивање личних 

рачунара, мрежа, телекомуникационих апарата и 

апликација за глобалну рачунарску мрежу; 

рачунарски хардвер и софтвер за побољшање и 

пружање трансфера, преноса, пријема, обраде, и 

дигитализације података у реалном времену; 

адаптери за рачунарске мреже; контролери за 

рачунарске мреже; уређаји за рачунарски мрежни 

интерфејс; чворишта, скретнице и рутери за 

рачунарске мреже; микроконтролери за уређаје који 

могу да користе Интернет ствари (ИоТ); рачунарски 

софтвер који се може преузети са интернета за 

повезивање, рад са и управљање уређајима који могу 

да користе интернет ствари (ИоТ); рачунарски 

софтвер који се може преузети са интернета за 

повезивање, рад са и управљање мобилним 

уређајима који могу да користе Интернет ствари 

(ИоТ); рачунарски хардвер и софтвер за развој, 

одржавање и коришћење локалних и рачунарских 

мрежа широког распона; рачунарски хардвер и 

софтвер за развој, одржавање и коришћење 

интерактивних аудио-видео рачунарских 

конференцијских система; рачунарски хардвер и 

софтвер за пријем, приказивање и коришћење 

емитовања видео записа, звука, и сигнала 

дигиталних података; уређаји који се контролишу 

електронским путем за интерфејс и контролу 

рачунара и глобалних рачунарских и 

телекомуникационих мрежа са телевизијским и 

кабловским преносима и опремом; рутери; 

чворишта; сервери; скретнице; апарати за тестирање 

и програмирање интегрисаних кола; апарати и 

уређаји за периферну меморију; полупроводнички 

уређаји; рачунарски хардвер и софтвер за креирање, 

омогућавање, и управљање даљинским приступом и 

комуникацијом са локалним мрежама (лан), 

виртуелним приватним мрежама (впн), мрежама 

широког распона (wаn) и глобалним рачунарским 

мрежама; рутери, скретнице, чворишта и софтвер за 

управљање серверима; рачунарски софтверски алати 

за лакше коришћење софтверских апликација трећих 

лица; рачунарски хардвер и софтвер за бежичну 

мрежну комуникацију; електронске публикације које 

се могу преузети са интернета у области 

електронике, полупроводника и интегрисаних 

електронских апарата и уређаја, рачунара, 

телекомуникација, забаве, телефоније, и жичне и 

бежичне телекомуникације; рачунарски хардвер за 

употребу са машинским видом, машинским учењем, 

дубоким учењем, вештачком интелигенцијом, 

обрадом природних језика, учењем алгоритама и 

анализом података; рачунарски софтвер за машинско 

учење, испитивање података и анализу података; 

рачунарски софтвер за когнитивно рачунарство, 

дубоко учење, вештачку интелигенцију; рачунарски 

софтвер као платформа за когнитивно рачунарство; 

рачунарски софтвер за графичко приказивање 

података; рачунарски софтвер за препознавање 

шаблона; рачунарски софтвер за рударење података; 

софтвер за рачунарски вид за прикупљање, обраду, 

анализу и разумевање дигиталних слика и изоловање 

визуелних података; комплети за развој рачунарског 

софтвера; комплети за развој рачунарског софтвера 

за рачунарски вид, машинско учење, дубоко учење, 

вештачку интелигенцију, обраду природних језика, 

учење алгоритама и анализу података; софтвер за 

вид који је унапред снимљен и који се може преузети 

са интернета који користи вештачку интелигенцију 

за преглед и тумачење података, повезивање са 

хардвером и чување, управљање са и обраду 

података у облаку; рачунарски хардвер и софтвер за 

снимање, обраду, пријем, репродукцију, пренос, 

модификовање, компресију, декомпресију, 

емитовање, спајање и побољшање звука, слике, 

графике, и података; софтверски алгоритамски 

програми за рад и контролу рачунара; рачунарски 

хардвер и софтвер за побољшање и пружање 

преноса, слања, пријема, обраде и дигитализације 

аудио и видео графичких информација у реалном 

времену; рачунарски софтвер који је унапред 

снимљен и који се може преузети са интернета за 
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прикупљање, састављање, обраду, слање и ширење 

података глобалног позиционог система (ГПС) за 

употребу са фиксним, мобилним и ручним 

уређајима; електронске базе података које садрже 

информације о путевима, географији, мапама, 

линијама јавног превоза, информације о линијама 

јавног превоза, информације о трасама јавног 

превоза, ред вожње и распоред јавног превоза и 

друге информације о јавном превозу које су 

снимљене на рачунарским медијима; софтвер за 

навигацију за израчунавање и приказивање путних 

траса; систем за навигацију за јавни превоз који 

укључује приказивање интерактивних дигиталних 

мапа, интерактивних инструкција и информација 

које генеришу корисници; интерактивни софтвер за 

друштвене медије за повраћај и приказивање 

информација о јавном превозу, навигацији, 

географији, мапама и путовањима; интерактивни 

друштвени рачунарски софтвер који омогућава 

пренос информација о јавном превозу, мапама, 

навигацији, саобраћају, трасама и информација од 

тачке до тачке до телекомуникационих мрежа, 

мобилних телефона, навигационих уређаја и других 

мобилних и ручних уређаја; интерактивни 

друштвени рачунарски софтвер који омогућава 

размену информација међу корисницима; рачунари и 

рачунарски оперативни системи за аутономну 

вожњу, вожњу уз помоћ возача, повезана возила, 

ваздушне уређаје без пилота, и дронове; платформе 

за рачунарски хардвер и софтвер које садрже 

интерактивне екране, системе за контролу и уређаје 

за контролу, системе за упозоравање, повезивање, 

путне рачунаре, и ГПС за возила, повезана возила, 

аутономна и возила без возача; системи више 

повезаних камера за употребу у возилима; ГПС 

навигација и вођење, ГПС праћење локације, ГПС 

уређаји за приказивање мапа и израчунавање траса, 

снимање видео записа, и уређаји за комуникацију 

бежичном мрежом за пренос података или слика за 

возила; рачунарске софтверске апликације за 

дигиталне виртуелне агенте, системе за предвиђање, 

машинско учење, аутоматизовање когнитивних 

процеса, препознавање шаблона, препознавање 

ликова, апликације за визуелно рачунарство, 

виртуализацију знања, роботику, дронове, и возила 

без возача; рачунарске софтверске и хардверске 

апликације за контролу возила са аутоматским 

погоном; рачунарске софтверске и хардверске 

апликације за контролу возила са аутоматским 

погоном, аутономну контролу, навигацију, помоћ 

при вожњи возила, и аутономну вожњу возила; 

уређаји за праћење возила који укључују рачунарски 

софтвер и рачунарски хардвер, сензоре, одашиљаче, 

пријемнике, и пријемнике сигнала глобалних 

позиционих сателита, који се сви користе у вези са 

праћењем возила и надзором возила.   

Кл. 42:  пружање привремене употребе онлајн 

софтвера за машинско учење, рударење података, 

истраживање и анализу података који се не може 

преузети; пружање привремене употребе онлајн 

софтвера за когнитивно рачунарство, дубоко учење и 

вештачку интелигенцију који се не може преузети; 

пружање привремене употребе софтвера за 

истраживање и анализу података који се не може 

преузети; пружање привремене употребе софтвера за 

рударење података који се не може преузети; 

пружање привремене употребе софтвера за 

когнитивно рачунарство, дубоко учење и вештачку 

интелигенцију који се не може преузети; услуге 

претраге и прибављања информација на рачунарским 

мрежама за друге; рачунарске услуге, наиме 

пружање привремене употребе онлајн софтвера који 

се не може преузети, програмског интерфејса 

апликације (АПИ) и софтверских виџета за 

машинско учење, рударење података, истраживање и 

анализу података; пружање онлајн софтвера за 

рачунарски вид за прибављање, обраду, анализу и 

разумевање дигиталних слика и извлачење 

визуелних података који се не може преузети; 

пружање онлајн сетова за развој софтвера који се не 

могу преузети; пружање онлајн сетова за развој 

софтвера за рачунарски вид, машинско учење, 

дубоко учење, вештачку интелигенцију, природну 

обраду језика, алгоритме за учење и анализу 

података који се не могу преузети; пружање онлајн 

софтвера који се не могу преузети, а који користе 

вештачку интелигенцију да виде и протумаче 

податке, повежу се са хардвером и складиште, 

управљају и обрађују податке у облаку; услуге 

софтвера у виду сервиса (СААС) који садржи 

софтвер за употребу у омогућавању рачунарства у 

облаку и услуга информационих технологија, 

рачунарства и рачунарства у облаку; услуге софтвера 

у виду сервиса (СААС) који садржи софтвер за 

употребу у рачунарству путем глобалне и локалне 

мреже; услуге софтвера у виду сервиса (СААС) који 

садржи платформу за развијање софтвера за нас у 

повезивању апликација са пословним системима и 

уређајима; консултације у вези са софтвером и 

пружање информација о софтверу у виду сервиса; 

услуге софтвера у виду сервиса (СААС) који садржи 

софтвер за употребу у пружању рачунарства са 

ниском латенцијом и високим пропусним опсегом; 

услуге рачунарског софтвера за пружање 

рачунарских могућности за програмере апликација и 

провајдере садржаја; услуге рачунарства у облаку 

које садржи софтвер за употребу у пружању 

рачунарства са ниском латенцијом и високим 

пропусним опсегом, услуге информационих 

технологија (ИТ) и рачунарства путем глобалне и 

локалне мреже; услуге рачунарског софтвера за 

пружање могућности рачунарства у облаку за 
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програмере апликација и провајдере садржаја; услуге 

које омогућавају да се апликације развијају преко 

онлајн мреже; услуге за пружање аналитике, 

кеширања, рачунарства и усмеравања протока; 

услуге за пружање сигурне и поуздане рачунарске 

мреже; пружање консултантских услуга у вези са 

рачунарским хардвером и софтвером у области 

развоја окружења у облаку са интеграцијом 

апликација преко различитих платформи и повезаних 

уређаја; рачунарске услуге, наиме креирање 

рачунарских мрежних индекса информација, веб-

сајтова и ресурса; пружање привремене употребе 

рачунарског софтвера за повезивање, руковање и 

управљање умреженим уређајима на интернету 

ствари (ИоТ) који се не може преузети; пружање 

онлајн употребе рачунарског софтвера за 

повезивање, руковање и управљање умреженим 

уређајима на интернету ствари (ИоТ) који се не може 

преузети; услуге софтвера у виду сервиса (СААС); 

консултантске услуге у области рачунара и бежичног 

рачунарства; услуге управљања рачунарским 

мрежама, наиме праћење мрежних система у 

техничке сврхе; услуге хостинга дигиталног садржаја 

на интернету; услуге праћења рачунарских мрежа, 

наиме пружање информација о раду рачунарских мрежа; 

услуге прилагођавања мрежног софтвера и дизајна 

рачунарског корисничког интерфејса за друге; услуге 

развоја, дизајна и консултације у вези са рачунарима; 

услуге дизајнирања и развоја стандарда за друге у 

области дизајна и примењивања рачунарског софтвера, 

рачунарског хардвера и телекомуникационе опреме; 

пружање информација купцима и техничарима у вези са 

рачунарским управљањем пројектима; пружање услуге 

онлајн софтвера у виду сервиса за прикупљање, 

састављање, обраду, пренос и дељење података 

глобалног позиционог система (ГПС); пружање онлајн 

софтвера који садржи информације о путевима, 

географске информације, информације о мапама, 

линијама јавног превоза, јавним транзитним линијама, 

јавном превозу, трасама јавног превоза, редовима вожње 

и распоредима јавног превоза и друге информације у 

вези са јавним превозом, а који се не може преузети; 

пружање онлајн навигационог софтвера за прорачун и 

приказивање путних траса и дељење навигационог 

система јавног превоза, мапа и информација о путовању 

који се не може преузети; пружање онлајн рачунарског 

софтвера који омогућава дељење информација о јавном 

превозу, информација о мапирању, навигацији, 

саобраћају, трасама и информацијама од тачке до тачке 

који се не може преузети; услуге интерактивног 

друштвеног рачунарског софтвера који омогућава 

размену информација међу корисницима; пружање 

онлајн услуге софтвера у виду сервиса за контролу 

возила са аутоматским управљањем, аутономну 

контролу, навигацију, помоћ при управљању возилом 

и самосталну вожњу возила.   

(111) 79994 (181) 09.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1511 (220) 09.09.2020. 

 (151) 18.03.2021. 

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

LTD., No.168 Jinghai East Rd.,, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, CN 

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

(540) 

V.FRIENDS 

(511) Кл. 9:  апарати за обраду података; рачунари; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

лични дигитални асистенти [ПДА]; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу преузети 

са интернета; емотикони за мобилне телефоне који 

се могу преузети са интернета; телекомуникациони 

апарати у облику накита; софтверски програми за 

мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; таблет рачунари; подлоге за "мишеве"; 

торбе за лаптопове; футроле за таблет рачунаре; 

интерактивни терминали са екранима осетљивим на 

додир; хуманоидни роботи са вештачком 

интелигенцијом; паметне наочаре; паметни сатови; 

паметно прстење; читачи УСБ картица; УСБ флеш 

дискови (драјвови); оловке за екране осетљиве на 

додир; носиви рачунари; фото-штампачи; ручни 

скенери; постоља прилагођена таблет рачунатима; 

електронски новчаници који се могу преузимати; 

бројачи корака; бројачи; хронографи [апарати за 

бележење времена]; уређаји за препознавање лица; 

светлеће кутије које емитују слику; ГПС навигациони 

уређаји; паметни телефони; мобилни телефони; траке 

за мобилне телефоне; носиви уређаји за мерење 

активности; футроле прилагођене за мобилне 

телефоне; навлаке за мобилне телефоне; заштитни 

филмови прилагођени за екране мобилних телефона; 

паметни телефон у облику ручних сатова; тастатуре за 

мобилне телефоне; уређаји за коришћење мобилних 

телефона без употребе руку; сталци прилагођени 

мобилне телефоне; бежични рутери; кутије за 

звучнике; блутут звучници; интелигентни звучници; 

звучници са вештачком интелигенцијом; слушалице 

за уво; слушалице; блутут слушалице; слушалице за 

виртуелну реалност; наочаре за виртуелну реалност; 

слушалице за мобилне телефоне; бежичне слушалице 

за паметне телефоне; микрофони за апарате за 

телекомуникацију; дигитални рамови за фотографије; 

читачи електронских књига; видео рекордери за 

аутомобиле; електронске машине за подучавање и 

учење; роботи за сигурносни надзор; селфи штапови 

за мобилне телефоне; селфи штапови [ручни 

моноподи]; објективи за снимање селфија; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; УСБ каблови; УСБ 

каблови за мобилне телефоне; наочаре [оптика]; 

кутије за наочаре; претварачки утикачи; струјни 
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адаптери; екрани за мобилне телефоне; преносни 

видео монитори; батерије, електричне; пуњачи 

батерија; УСБ пуњачи; мобилни извори струје 

(пуњиве батерије); бежични пуњачи; пуњачи за 

паметне телефоне; постоља прилагођена за телефоне у 

возилима; фотографске камере; ваге са анализатором 

телесне масе; ваге за купатила; електронски кључеви 

као даљински управљачи; магнети за фрижидере; 

цртани филмови.  

Кл. 28:  игре; апарати за игре; машине за видео игре; 

преносиве видео игре са дисплејем од течних 

кристала; командне ручице [џојстици] за видео игре; 

ручне конзоле за играње видео игара; играчке; 

балони за игру; лутке; лутке за руку; плишане 

играчке; возила играчке; пуњене играчке; макете 

играчке; фигуре играчке; маске [играчке]; роботи 

играчке; дронови [играчке]; паметне играчке; сатови 

– играчке; играчке ветрењаче; играчке на 

надувавање; кокеши лутке; лутке од тканина; игре на 

табли и друштвене игре; лопте за играње; справе за 

физичко вежбање; машине за физичке вежбе; 

штитници за колена [спортска опрема]; украси за 

новогодишњу јелку, изузев предмета за 

осветљавање, свећа и посластица.  
 

(111) 79995 (181) 09.05.2030. 

(210) Ж- 2020-623 (220) 09.05.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) Зоран Урта, Интернационалних бригада 5/18, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.05 

(591) азурно плава, светло љубичаста.  

(511) Кл. 14:  ланчићи [накит]; привесци за ланчиће; 

минђуше; висеће минђуше; минђуше на увлачење; 

минђуше на штипаљку; минђуше за пробушене уши; 

наруквице [накит]; привесци за наруквице; кожне 

наруквице за сатове; копче за наруквице за ручне 

сатове; металне наруквице за сатове; венчано 

прстење; веридбено прстење; прстење [накит]; 

прстење за прсте руке; прстење [накит], од 

неплеменитих метала; неметални привесци за 

кључеве; привесци за кључеве од коже; привесци за 

кључеве од метала; привесци за кључеве од вештачке 

коже; привесци за кључеве од неплеменитих метала; 

украсни привесци за кључеве од племенитих метала; 

привесци за кључеве [прстенови за кључеве са 

ситним украси м а или украсним привесцима]; 

каишеви за сатове; каишеви за ручне сатове; дугмад 

за манжетне.  

Кл. 18:  кожни новчаници; новчаници за картице; 

џепни новчаници; кожне торбе, кофери и новчаници; 

кожни новчаници за кредитне картице; кожни 

новчаници за метални новац; новчаници за кредитне 

картице; новчаници, нису од племенитих метала; 

новчаници за кованице који нису од племенитих 

метала; новчаници који се могу причврстити о појас; 

кожни каишеви; каишеви за новчанике за метални 

новац; каишеви за женске торбе [ручне торбе]; 

каишеви-ременици за ношење беба, новорођенчади.   

Кл. 25:  каишеви за струк [одећа]; каишеви од имитације 

коже; каишеви од тканине [одећа]; кожни каишеви 

[одећа]; манжетне; манжетне кошуља [одећа]; џемпери; 

вунени џемпери; лагани џемпери; памучни џемпери; 

ролке-џемпери; џемпери [пуловери]; плетени џемпери на 

копчање; џемпери на v-изрез; џемпери са дугим 

рукавима; тренерке; женске тренерке; мушке тренерке; 

тренерке за бебе; тренерке за децу; горњи делови 

тренерке; шушкаве тренерке.   

Кл. 26:  копче за каишеве; дугмад; дугмад за одећу; 

украсна дугмад; декоративна украсна дугмад; 

дугмад, копче и петље, шпенадле и игле.   
 

(111) 79996 (181) 10.06.2030. 

(210) Ж- 2020-885 (220) 10.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34908  09.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.11; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 
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дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 79997 (181) 11.06.2030. 

(210) Ж- 2020-889 (220) 11.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34910  09.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.11; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 79998 (181) 11.06.2030. 

(210) Ж- 2020-890 (220) 11.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34907  09.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.19; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.10; 

27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

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.  
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(111) 79999 (181) 11.06.2030. 

(210) Ж- 2020-891 (220) 11.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34909  09.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.11; 26.04.19; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80000 (181) 12.06.2030. 

(210) Ж- 2020-896 (220) 12.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34913  14.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров 

или прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, 

џепне машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се користе за 

загревање цигарета или дувана у цилју ослобађања 

аеросола који садржи никотин за инхалацију; течни 

никотински раствори за употребу у електронским 

цигаретама; електронски уређаји за пушење; 

електронске цигарете; електронске цигарете као замена 

за традиционалне цигарете; електронски уређаји који 

садрже аеросол за инхалацију никотина; орални 

вапоризатори за пушаче, дувански производи и замене 

за дуван; артикли за пушаче електронских цигарета; 

делови и опрема за наведене производе из класе 34; 

уређаји за гашење цигарета и цигара које се загревају и 

дуванских штапића који се загревају; пуњиве 

електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80001 (181) 12.06.2030. 

(210) Ж- 2020-897 (220) 12.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34915  14.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.03.23; 26.11.03; 26.11.10  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80002 (181) 12.06.2030. 

(210) Ж- 2020-898 (220) 12.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34917  14.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.08; 26.11.10  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80003 (181) 12.06.2030. 

(210) Ж- 2020-900 (220) 12.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34916  14.04.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепелјаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 
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пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80004 (181) 03.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1092 (220) 03.07.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 35001  20.05.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV VAPING MADE RIGHT 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80005 (181) 07.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1114 (220) 07.07.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34715  23.01.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV BRIGHT BLEND  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, 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.  
 

(111) 80006 (181) 07.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1115 (220) 07.07.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34710  22.01.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

CLASSIC AUBURN  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров 

или прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, 

џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; 

шибице; дувански штапићи, дувански производи за 
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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.  
 

(111) 80007 (181) 18.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1373 (220) 18.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34802  03.03.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

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

(540) 

SELECTED FIELDS  

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; 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 

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, филтере за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљаче; шибице.  
 

(111) 80008 (181) 24.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1413 (220) 24.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) Leanpay LTD , 9th Floor, 107 Cheapside, EC2V 

6DN, London, EC2V 6DN, GB 

(740) "Карановић & Партнерс" o.a.д., ,  Ресавска 23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 17.02.04; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, бела, жута, наранџаста и црвена  

(511) Кл. 9:  мобилне апликације; софтвер за 

машинско учење; софтвер за машинско учење 

намењен за финансије; софтвер за машинско учење 

намењен за анализу; софтвер за машинско учење 

намењен за оглашавање; рачунарски софтвер; 

апликацијски софтвер; пословни софтвер; банкарски 

софтвер; софтвер за одржавање; софтвер за wеб 

апликације.  

Кл. 36:  пружање кредитних погодности; финансирање 

зајмова; финансирање куповина; кредитно 

финансирање; финансирање гаранција; финансирање 

пројеката; финансирање закупа; финансирање личних 

зајмова; финансирање имовинских зајмова; 

финансирање кредита на рате; финансирање продаје на 

кредит; финансирање хипотека и јемстава; финансијске 

услуге у вези са некретнинама; финансирање зајмова за 

куће; финансирање лизинга аутомобила; финансирање 

краткорочних зајмова; финансирање зајмова за 

премошћивање; финансирање готовинских предујмова; 

финансирање куповине земљишта; финансирање 

кредита у ратама; финансирање куповине возила уз 

закуп [лизинг]; финансирање у вези са аутомобилима; 

зајмови [финансирање] и дисконтирање фактура; 

финансирање зајмова, хипотека и јемстава; осигурани 

кредити за финансирање давања залога за моторна 

возила; осигурани кредити за финансирање пружања 

уговорног најма моторних возила; осигурани кредити 

за финансирање пружања споразума о кредитима на 

рате за моторна возила; услуге аутоматизованог 

плаћања; услуге електронског плаћања; услуге 

електронског новчаника [услуге плаћања]; клириншке 

услуге за трансакције плаћања; услуге финансијских 

преноса и трансакција и услуге плаћања; услуге у вези 

са банковним картицама, кредитним картицама, 

дебитним картицама и картицама за електронско 

плаћање; услуге банкарске картице; обезбеђивање 

кредитних картица; провера кредитних картица; услуге 

платних картица; издавање кредитних картица; 

издавање унапред плаћених (препаид) картица; услуге 

провере валидности кредитних картица; услуге у вези 

са кредитним картицама и платним картицама; 

финансијске услуге путем картице; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; управљање услугама 

кредитних картица; услуге плаћања кредитном 

картицом; финансијске услуге за управљање кредитним 

картицама; обрада трансакција платних картица за 

друге; обрада трансакција кредитних картица за друге; 

заштите и регистровања кредитних картица; услуге 

процесирања трансакција кредитним картицама; услуге 

пребацивања новца коришћењем електронских 

картица; саветодавне услуге у вези са кредитним 

картицама; финансијске услуге које се односе на 
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банкарске картице; финансијске услуге у вези са 

кредитним картицама; пружање информација у вези са 

трансакцијама кредитних картица; банкарске услуге 

доступне путем картице; услуге пружања финансијских 

информација у вези са украденим кредитним 

картицама; услуге пружања финансијских информација 

у вези са изгубљеним кредитним картицама; услуге 

аутоматизованог банкарства које се односе на 

трансакције са кредитним картицама; услуге 

аутоматизованог банкарства које се односе на 

трансакције са платним картицама; финансијске услуге; 

услуге финансирања трговине; клириншки послови 

[финансије]; услуге личног финансијског банкарства; 

финансијско управљање; услуге финансијског 

посредовања; финансијске и новчане услуге; банкарске 

и финансијске услуге; електронске услуге финансијског 

трговања; финансијске услуге у вези са имовином; 

електронске финансијске услуге; услуге финансијског 

управљања путем интернета; финансијске услуге у вези 

са плановима личне вредности; финансијске услуге 

путем телефона и путем глобалне рачунарске мреже 

или интернета; финансирање куповине потрошача. 

Кл. 42:  платформа као услуга [ПааС]; платформа као 

услуга [ПааС] са софтверским платформама за 

преношење слика, аудиовизуалног садржаја, 

видеосадржаја и порука; софтвер као услуга [СааС] 

са софтвером за машинско учење; саветодавне 

услуге у вези са апликацијама за планирање; услуге 

техничке подршке у вези са рачунарским софтвером 

и апликацијама; саветодавне и консултантске услуге 

у вези са апликацијама за рачунарско умрежавање; 

развој рачунарских платформи; развој, 

програмирање и имплементација софтвера; 

одржавање рачунарских програма; одржавање 

рачунарског софтвера; израда, одржавање и 

прилагођивање софтвера; одржавање и надоградња 

рачунарског софтвера; развој и одржавање 

рачунарских програма.   
 

(111) 80009 (181) 26.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1433 (220) 26.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо, Струмичка 51, 

11050, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.25; 17.05.05; 17.05.07; 24.17.25; 

26.03.02; 26.03.18; 26.15.07; 27.03.02; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.12; 28.07.00; 29.01.13  

(591) црна, бела, златна  

(511) Кл. 3:  ајлајнери; амбра; ароматерапијска уља; 

ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони; 

ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља; 

ароматична уља; ароматична етарска уља; 

ароматична уља за купке; ароматичне траве за 

купање, нису за медицинске потребе; ароматични 

мириси и мирисни чуњићи; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; базе за 

шминку; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

за козметичку употребу; бергамот уље; биљне креме 

за локалну примену за учвршћивање и повећање 

груди; биљни екстракти за козметичке намене; 

бинтсуке-абура; боје за браду; боје за косу; боје за 

лице; боје за образе; боје за обрве у облику оловака и 

праха; боје за тоалетну употребу; бриљантин; 

бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме; 

брусне траке; вата и вата у облику штапића за 

козметичке потребе; вештачке трепавице; вештачке 

обрве; вештачки камен за пете; вештачки ванилин 

парфем; вештачки нокти; вештачки нокти од 

племенитих метала; вишенаменски памучни 

штапићи за личну употребу; вишенаменски 

препарати за чишћење; влажне козметичке 

марамице; влажне марамице импрегниране 

средствима за уклањање шминке; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; влажни или 

импрегнирани јастучићи, убруси или марамице; 

влажни козметички убруси; вода од лаванде; 

водоопорна средства за заштиту од сунца; восак за 

бркове; восак за депилацију; восак за косу; врхови за 

нокте; воскови за масажу, осим за медицинску 

примену; гвалтеријино уље; гел алое вере за 

козметичку примену; гел јастучићи за очи за 

козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за 

бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу 

за убрзавање, побољшавање и продужавање боје 

добијене сунчањем; гелови за козметичку употребу; 

гелови за косу; гелови за косу и пене за косу; гелови 

за купање; гелови за купање и туширање; гелови за 

купање и туширање, нису за медицинске потребе; 

гелови за масажу, који нису за медицинску употребу; 

гелови за обликовање; гелови за обликовање косе; 

гелови за обликовање обрва; гелови за очи; гелови за 

очи за козметичке потребе; гелови за скидање 

шминке; гелови за сунчање; гелови за тамњење коже; 

гелови за туширање; гелови за успоравање старења; 

гелови за успоравање старења за козметичке 

потребе; гелови за фарбање обрва; гелови за 

чишћење зуба; гелови и соли за купање и туширање, 

није за медицинске потребе; гелови који се наносе 

пре бријања; гелови, креме и уља за туширање; 

гелови након бријања; гелови након сунчања; гелови 

након сунчања за козметичке потребе; гелови након 

сунчања; гелови, спрејеви, пене и балзами за 
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обликовање и негу косе; гераниол; дезодоранси за 

личну употребу; дезодоранси за људску употребу; 

дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у 

спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело у 

форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за 

личну употребу; дезодорантни сапун; декоративна 

козметика; декоративне налепнице за козметичку 

употребу; декоративне налепнице за нокте; 

депилатори; дневне креме; екстракти цвећа као 

парфеми; емолијенти за кожу за козметичке потребе; 

емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за 

лице; емулзије за лице за козметичке потребе; 

емулзије за тело; емулзије за тело за козметичке 

потребе; емулзије након бријања; етарска уља; 

етарска уља за козметичке потребе; етарска уља за 

личну употребу; етарска уља за употребу у 

ароматерапији; етарске есенције; етарске есенције и 

уља; етарско уље аниса; желе од петролеја за 

козметичку употребу; женске хигијенске марамице 

за чишћење; завршни премази за обликовање 

ноктију; заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста 

средства за чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне 

пасте; избељивачи ноктију; јапанско уље за 

учвршћивање косе; јасминово уље; јастучићи за 

чишћење натопљени козметичким средствима; 

парфимеријски јонон; јувелирска црвена; калијум 

хипохлорид; камење за омекшавање стопала; кана, 

наиме козметичка боја; козметика за негу коже; 

козметика за обрве; козметичка млека; козметичка 

млека, гелови и уља за потамњивање и употребу 

након сунчања; козметичка паковања за лице; 

козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

козметичка средства за сушење лака за нокте; 

козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

креме за кожу; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме за руке; козметичке 

креме за учвршћивање коже око очију; козметичке 

креме и гелови за лице, руке и тело; козметичке 

креме и лосиони; козметичке креме, лосиони и други 

препарати за сунчање; козметичке креме, млека, 

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

козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметичке оловке за наглашавање предела испод 

ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја; 

козметичке пене које садрже средства за заштиту од 

сунца; козметички гелови; козметички и препарати 

за лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички јастучићи; козметички лосиони; 

козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за 

косу; козметички лосиони за лице; козметички 

лосиони за негу коже; козметички лосиони за 

смањење појаве старачких пега и флека; козметички 

лосиони за сунчање; козметички освеживачи за 

кожу; козметички пилинзи за тело; козметички 

препарати; козметички препарати за заштиту од 

опекотина од сунца; козметички препарати за 

заштиту од сунца; козметички препарати за косу и 

теме; козметички препарати за купање; козметички 

препарати за купке и туширање; козметички 

препарати за лице; козметички препарати за лице и 

тело; козметички препарати за негу и третирање 

коже; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за негу лица; козметички 

препарати за негу ноктију; козметички препарати за 

негу тела; козметички препарати за негу уста и зуба; 

козметички препарати за обликовање косе; 

козметички препарати за обнављање коже; 

козметички препарати за суву кожу током трудноће; 

козметички препарати за сузбијање поновног раста 

длака; козметичке траке; козметички препарати за 

трепавице; козметички препарати за умањење бора 

за локалну фацијалну употребу; козметички 

препарати за учвршћивање груди; козметички 

препарати који садрже колеген; козметички 

препарати мршављење; козметички производи за 

личну употребу; козметички производи за негу косе; 

козметички производи за употребу на кожи; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички производи и козметички препарати; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи и шминка; козметички 

производи у облику аеросола за негу коже; 

козметички производи у облику лосиона; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

козметички пудери за лице; козметички пудери, 

креме и лосиони за лице, руке и тело; козметички 

сапуни; козметички серуми; козметички сетови; 

козметички тоници за лице; козметички фластери 

који садрже средства за заштиту од сунца за 

употребу на кожи; колоњска вода; колоњске воде 

након бријања; колоњске воде, парфеми и 

козметички производи; комади тоалетног сапуна; 

компактни пудери за лице; компресе за очи за 

козметичке потребе; коректори за лице; коректори за 

кожу; креде за козметичку употребу; креде за 

шминку; кремаста подлога за шминку; кремаста 

руменила; кремасти пудери за лице; креме за бељење 

коже; креме за бријање; креме за депилацију; креме 

за заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; креме за 

избељивање зуба; креме за кожне производе; креме 

за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; креме 

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

креме за купање; креме за лице; креме за лице за 

козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за 

лице и тело за козметичке потребе; креме за масажу, 

осим за медицинску примену; креме за негу коже и 

скидање шминке; креме за негу коже и скидање 
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шминке за козметичке потребе; креме за негу косе; 

креме за негу косе за козметичке потребе; креме за 

негу тела; креме за нокте; креме за нокте за 

козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за 

козметичке потребе; креме за пилинг; креме за 

пилинг за козметичке потребе; креме за полирање; 

креме за полирање чизама; креме за посветљивање 

коже; креме за регенерацију коже за козметичке 

потребе; креме за руке; креме за руке за козметичке 

потребе; креме за самопотамњивање; креме за светао 

тен; креме за светао тен за козметичке потребе; 

креме за скидање шминке; креме за смањење 

целулита; креме за смањење целулита за козметичке 

потребе; креме за сунчање; креме за сунчање за 

козметичке потребе; креме за тело за козметичку 

примену; креме за тело; креме за туширање; креме за 

употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне 

за козметичке потребе; креме за чишћење коже; 

креме за чишћење [козметичке]; креме и лосиони за 

тамњење коже; креме и препарати након сунчања; 

креме које не остављају трагове; креме након 

бријања; креме након сунчања; креме након сунчања 

за козметичке потребе; креме против бора; креме 

против бора за козметичке потребе; креме против 

пега; креме против пега за козметичке потребе; 

креме против старачких пега; креме против 

старачких пега за козметичке потребе; креме против 

старења; креме против старења за козметичке 

потребе; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони, 

спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички препарати за употребу на обрвама; 

козметички производи за обрве; крем-сапуни; крем 

сапуни за тело; кристали за купање; кристали за 

купање за козметичке потребе; лак за нокте; лакови 

за косу; лакови за нокте за козметичке потребе; 

лакови за нокте и скидачи лака за нокте; лакови и 

креме за обућу; лепак за везивање уметака за косу; 

лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке нокте 

или трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак 

за вештачке трепавице, косу и нокте; лепак за 

причвршћивање вештачких трепавица; лепак за 

причвршћивање перике; лепак од гуме за козметичку 

употребу; листићи за купање; лоптице од вате за 

козметичке потребе; лосиони за бебе; лосиони за 

браду; лосиони за бријање; лосиони за заштиту од 

сунца; лосиони за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; лосиони за јачање косе; лосиони за јачање 

ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за козметичку 

употребу; лосиони за косу; лосиони за косу за 

козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони за 

купање за козметичке потребе; лосиони за лице и 

негу тела за козметичке потребе; лосиони за негу 

косе за козметичке потребе; лосиони за нијансирање 

тена, за лице, тело и руке за козметичке потребе; 

лосиони за обликовање косе; лосиони за очи; 

лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони за 

руке; лосиони за руке за козметичке потребе; 

лосиони за самопотамњивање; лосиони за скидање 

шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за 

смањење целулита за козметичке потребе; лосиони 

за сунчање; лосиони за сунчање за козметичке 

потребе; лосиони за тело; лосиони за тело за 

козметичке потребе; лосиони за трајну ондулацију; 

лосиони за увијање косе; лосиони за успоравање 

старења; лосиони за успоравање старења за 

козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже; 

лосиони за чишћење зуба; лосиони за чишћење коже; 

лосиони, креме и препарати за негу лица, тела, коже 

главе, ноктију и косе; лосиони након сунчања за 

козметичке потребе; лосиони после бријања за 

козметичке потребе; марамице за бебе; марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење; марамице 

за једнократну употребу натопљене средствима за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене хемикалијама или средствима за чишћење 

за индустријску и комерцијалну употребу; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

марамице импрегниране са средствима за чишћење 

коже; марамице натопљене етарским уљима, за 

козметичку употребу; марамице натопљене 

козметичким средствима; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; маскаре; 

маскаре за косу; маске за кожу; маске за кожу за 

козметичке потребе; маске за очи у облику гела; 

маске за тело; маске за тело за козметичке потребе; 

маске за тело у облику креме; маске за тело у облику 

креме за козметичке потребе; маске за тело у облику 

лосиона; маске за тело у облику лосиона за 

козметичке потребе; маске за тело у облику пудера; 

маске за тело у облику пудера са козметичке 

потребе; маске за хидратацију коже; масна сценска 

шминка; масти за козметичку употребу; мента за 

парфимеријске производе; мешавине парфема; 

мириси за аутомобиле; мириси за личну употребу; 

мириси и парфимеријски производи; мирисна вода за 

постељину; мирисна етарска уља од мента; мирисна 

уља; мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће 

за очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за 

купање; мирисни дифузори; мирисни лосиони за 

тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни 

освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни; 

мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за 

тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење; 

миришљаве воде; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке; млеко за купање; млеко за лице и 

тело за козметичке потребе; млеко за после бријања; 

млеко за после сунчања за козметичку примену; 

млеко за скидање шминке; млеко за сунчање; млеко 
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за тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за 

бебе; млеко за тело за козметичке потребе; млеко за 

хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење 

за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони 

за лице за козметичке потребе; морске алге за 

употребу у козметици; мошус као парфем; 

налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене 

крпице за чишћење; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; немедицинске креме за кожу; 

немедицинске креме за стопала; немедицинске креме 

за третман коже главе; немедицинске купке за тело; 

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони 

против осипа од пелена; немедицинске пене за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински антиперспиранти; немедицински 

балзами за косу; немедицински лосиони за косу; 

немедицински лосиони за обнављање косе; 

немедицински лосиони за стимулацију коже; 

немедицински лосиони за стопала; немедицински 

пилинзи за лице и тело; немедицински прашкови за 

купање; немедицински препарати за купање; 

немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу коже; немедицински препарати за 

негу коже, косе и коже главе; немедицински 

препарати за негу косе; немедицински препарати за 

негу стопала; немедицински препарати за негу тела; 

немедицински препарати за негу усана; 

немедицински препарати за третман косе за 

козметичке потребе; немедицински препарати за 

ублажавање опекотина од сунца; немедицински 

препарати за чишћење коже; немедицински 

производи за заштиту усана; немедицински сапуни; 

немедицински серуми за кожу; немедицински 

тоалетни производи; немедицински тоници за косу; 

немедицински хигијенски препарати као тоалетна 

средства; немедицински шампони; немедицински 

шампони за кућне љубимце; немедицински шампони 

против перути; непенећи козметички производи; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; ноћне 

креме; лажне обрве; одстрањивачи лака; креме 

одстрањивачи обрва; креме одстрањивачи трепавица; 

оловке за извлачење обрва; оловке за лак за нокте; 

оловке за очи; оловке за скидање лака за нокте; 

оловке за усне; омекшивачи за заноктице; основе за 

шминку у облику пасте; паковања маски за 

козметичку примену; палете са сјајем за усне; 

памучна вуна за козметичку употребу; памучни 

тупфери за уклањање шминке; папир за полирање; 

папирни сапуни за личну употребу; парфеми; 

парфеми и колоњске воде; парфеми на бази кедара; 

парфеми у чврстом облику; парфемске воде; 

парфемски производи са аромом ваниле; 

парфимерија; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимисане креме; парфимисане креме за 

козметичке потребе; парфимисане пасте за 

козметичке потребе; парфимисани пудери; 

парфимисани сапуни; парфимисани талк пудери; 

парфимисани талк пудери за козметичке потребе; 

пасте за бријање; пасте за обликовање косе; пена за 

косу; пене за купање за козметичке потребе; пене за 

купање и туширање; пене за негу коже; пене и 

гелови за обликовање косе; пенушаве купке; перлице 

за купање; перлице за купање за козметичке потребе; 

пилинзи за лице; пилинзи за тело; платнене 

марамице импрегниране средствима за чишћење 

коже; подлоге за лак за нокте; подлоге за руж за 

неутрализацију боје усана; подлоге за шминку; 

подлоге за шминку у облику креме; позоришна 

шминка; помаде за козметичку употребу; помаде за 

косу; помаде за косу за козметичке потребе; помаде у 

стику; помаде у стику за козметичке потребе; 

помандери; посветљивачи за кожу; посветљивачи за 

косу; потпури врећице које се стављају у 

ароматерапијске јастучиће; потпури; прајмер за лак 

за нокте; прашкови за купање за козметичке потребе; 

прашкови за прање косе; препарати за бељење, за 

козметичку употребу; препарати за бељење косе; 

препарати за бојење за козметичке потребе; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

препарати за депилацију и пилинг; препарати за 

полирање коже; препарати за заштиту косе од сунца; 

препарати за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; препарати за избељивање кожних 

производа; препарати за извлачење праменова; 

препарати за козметичку негу; препарати за косу за 

уклањање боје; препарати за купање и туширање; 

препарати за купање, не за медицинске сврхе; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже главе и косе; препарати за негу коже за 

уклањање бора; препарати за негу коже против 

старења; препарати за негу ноктију; препарати за 

негу тела и за козметичку негу; препарати за негу 

тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за 

обликовање косе; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за самопотамњивање; препарати за прање 

косе; препарати за сунчање; препарати за трајну 

ондулацију и увијање косе; препарати за третирање 

косе; препарати за туширање за личну хигијену и 

дезодорисање; препарати за увијање и обликовање 

косе; препарати за уклањање шминке; препарати за 

хидратацију; препарати и средства за депилацију; 

препарати колагена за козметичке сврхе; препарати 

од алое вере за козметичке намене; препарати против 

знојења; препарати за негу коже пре и после 

пигментације; привремене тетоваже за козметичке 

потребе; природна етарска уља; прозирни пудер за 

лице за козметичку примену; производи за 

исправљање косе; производи за хидратацију коже; 
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производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; пудер за шминкање; 

пудери за лице; пудери за лице за козметичке 

потребе; пудери за лице у облику папира обложеног 

пудером; пудери за лице у праху; пудери за тело; 

пудери и пилинг за обрве; ретинол крема за 

козметичке потребе; регенератори за обрве; 

регенератори за трепавице; регенератори за нокте; 

ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне; ружеви у 

оловкама; ружино уље; ружино уље за козметичке 

потребе; руменила; руменила за образе; самолепљиве 

трепавице; сапун за бријање; сапуни за кожу; сапуни 

за купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у 

облику гела; сапуни за лице; сапуни за негу тела; 

сапуни за тело; сапуни од алое; сенке за очи; сјајеви 

за усне; соли за козметичке купке; спрејеви за тело за 

козметичке потребе; спрејеви за тело као 

дезодоранси и мириси за личну употребу; средства за 

ексфолијацију за козметичку примену; средства за 

испирање косе за козметичке потребе; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

омекшавање коже; средства за омекшавање косе; 

средства за пилинг; средства за пилинг коже; 

средства за побољшање изгледа коже; средства за 

прехрањивање косе; средства за уклањање лепка; 

талк пудери за козметичке потребе; тврди 

регенератори за косу у облику сапуна; терпен; течне 

подлоге за шминку; течна основа за шминку; течни 

парфеми; течни ружеви; течни сапуни; течни сапуни 

за тело; тонери за козметичку употребу; тоници за 

кожу; топикални лосиони, креме и уља за кожу и 

тело за козметичку употребу; уља за заштиту од 

сунца; уља за заштиту од сунца [козметика]; уља за 

косу; уља за масажу; уља за парфеме и мирисе; уља 

за регенерацију косе; уља за чишћење; уља и 

лосиони за масажу; уља након сунчања за 

козметичке потребе; фарбе за косу; фарбе за 

трепавице; учвршћивачи за нокте; фарбе за браду; 

футроле за ружеве за усне; хигијенски препарати као 

тоалетни производи; хидратантне креме за после 

бријања; хидратантне креме за употребу после 

сунчања; хидратантне креме, лосиони и гелови; 

хидратантни гелови; хидратантни лосиони; хидроген 

пероксид за козметичку употребу; хидроген 

пероксид за косу; чврсти пудери за пудријере; 

шампони за косу; шампони-регенератори; шљокице 

за козметичке потребе; шљокице за нокте; шљокице 

за тело; шминка; шминка за очи; шминка за тело; 

шминка у облику оловке; шмиргла; шмиргл папир.  

Кл. 5:  алкохоли за топикалну употребу; аналгетске 

креме за локалну примену; антибактеријска средства 

за прање руку; антибактеријски гелови; 

антибактеријски гелови на бази алкохола за 

дезинфекцију коже; антибактеријски лосиони за 

руке; антибактеријски препарати; антибактеријски 

спрејеви; антиинфламаторни спрејеви; антимикробна 

средства за дерматолошку употребу; антисептички 

памук, вата; антисептички препарати; бадемово 

млеко за фармацеутску употребу; бактеријски 

препарати за медицинску примену; балзами за 

медицинску примену; балзами против болова; биљни 

екстракти за медицинске намене; биљни екстракти за 

фармацеутске намене; биљни препарати; биљни 

суплементи; биолошки препарати за употребу у 

медицини; бисерни прах за медицинску намену; вата 

за медицинску употребу; ватени штапићи за 

медицинску примену; витамини; витамински 

препарати и супстанце; витаминско минерални 

препарати; вишенаменски медицински балзами 

против болова; вишенаменски медицински мелеми 

који садрже ментол; влажне медицинске марамице; 

вода обогаћена витаминима за медицинске потребе; 

газа за медицинску употребу; гелови за 

дерматолошку употребу; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; гелови од алое вере за 

терапеутску примену; гинсенг за медицинске 

потребе; глицерин за медицинску употребу; 

дезинфекцијске марамице за једнократну употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциони сапуни; 

дермални филери за убризгавање; дијагностичке 

супстанце за медицинске потребе; дијагностички 

агенси, препарати и супстанце за медицинске 

потребе; дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале и елементе у траговима, појединачно или у 

комбинацији; додаци исхрани са козметичким 

дејством; екстракти биљака и лековитог биља за 

медицинске потребе; ензими за медицинску 

употребу; завоји, медицински; јастучићи за очи за 

медицинске потребе; колаген за употребу у 

медицини; компресе; компресе за очи; креме за 

дерматолошку употребу; културе микроорганизама 

за медицинску примену; лепљиве врпце за 

медицинску употребу; лепљиви фластери за 

медицинске потребе; локални гелови за медицинску 

и терапеутску употребу; марамице и убруси 

натопљени фармацеутским лосионима и кремама; 

медицинска антибактеријска средства за прање лица; 

медицинска уља; медицинске креме за кожу; 

медицинске креме за лечење дерматолошких 

проблема; медицинске креме за усне; медицинске 

масти за лечење дерматолошких проблема; 

медицински балзами за усне; медицински ватени 

штапићи; медицински и хируршки фластери; 

медицински лепак за затварање; медицински 

лосиони за кожу; медицински лосиони за косу; 

медицински лосиони за лице; медицински лосиони за 

лечење дерматолошких проблема; медицински 

лосиони за опекотине од сунца; медицински мелеми 

за усне; медицински препарати за негу коже у сврхе 
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естетске медицине; медицински препарати за негу 

косе; медицински препарати за раст косе; 

медицински пудер за тело; медицински тоници за 

кожу; медицински фластери; минералне воде за 

медицинску употребу; минерални препарати за 

медицинску примену; мултивитамински препарати; 

памук за медицинску употребу; препарати 

аминокиселина за медицинску употребу; препарати 

за третман акни; препарати који садрже витамине; 

препарати против болова; раствори за дерматолошку 

употребу; раствори за одстрањивање фластера; 

раствори за чишћење за медицинске потребе; 

средства за дезинфекцију за медицинске апарате и 

инструменте; стимуланси за раст косе за медицинске 

потребе; тампони за медицинске потребе; термална 

вода; упијајућа вата; фармацеутски лосиони за кожу; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати који се продају у претходно напуњеним 

шприцевима; хируршки и медицински завоји.  

Кл. 8:  алат за пресађивање длаке, ручни; апарати за 

полирање ноктију, електрични или неелектрични; 

апарати за тетовирање; бријачи, електрични или не-

електрични; грицкалице за нокте; дршке за сечива, 

од неметалних материјала; дршке за сечива од 

метала; електрични и неелектрични уређаји за 

маникир; електрични и неелектрични уређаји за 

педикир; електрични ручни уређаји за тетовирање; 

игле за тетовирање; кљешта за ручну употребу; 

комплети за педикир, електрични; маказе; маказе за 

нокте; маказице за заноктице; ручне машине за 

козметичко тетовирање; неелектрични сетови за 

маникир; неелектрични ручни уређаји за тетовирање; 

пинцете; пинцете за уклањање длака; пинцете, мала 

клешта; појасеви за држање алата; прибор за 

педикир; сечива за маказе; сечива за ножеве; сечива 

[ручни алат]; справице за сечење ноктију, електричне 

и неелектричне; турпије за нокте, електричне; 

турпије за нокте [картонске]; турпије за стопала 

[средства за педикир]; увијачи трепавица; уређаји за 

козметичко тетовирање; уређаји за микроблејдинг; 

уређаји за микронидлинг; уређаји за полирање 

ноктију, електрични; уређаји за полирање ноктију, 

неелектрични; уређаји за тетовирање за козметичку 

негу обрва; штапићи од наранџиног дрвета [прибори 

за маникир]; ручни апарати и инструменти, њихове 

компоненте и опрема за трајну шминку; кетриџи за 

игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и 

инструменти, њихове компоненте и опрема за 

тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у 

кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и 

инструменти за стимулацију људске коже за 

козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих; 

апарати и инструменти, њихови делови, додаци и 

опрема, за микронидлинг и микробладинг третмане; 

игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за 

трајну шминку; једнократни кетриџи за игле; 

једнократне игле за трајну шминку; микронеедлинг 

игле; пиштољи за трајну шминку; ручни апарати за 

тетовирање и трајну шминку; опрема за апарате за 

трајну шмунку; делови за апарате за тетовирање и за 

трајну шминку, наиме кетриџи са иглама за 

једнократну употребу, једнократне тубе за тетоважу, 

рукохвати, кетриџи; опрема за тетоважу обрва, наиме 

мешачи мастила, бочице за мастила и поклопци за 

боје; ручни алати и инструменти, нарочито, сечива за 

ручне алате, шила, ручни алати за обележавање 

центара, игле за пробијање, клешта хватаљке, 

појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који 

се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне 

бушилице које се ручно покрећу, неелектричне 

ручне справе које се користе у третманима за обрве; 

ручни алати за одређивање облика обрва; 

инструменти за наношење индивидуалних 

продужетака обрва; неелектричне ручне справе за 

негу обрва; ручне справе за употребу у козметици; 

ручне справе за наношење и одржавање 

индивидуалних продужетака обрва.  

Кл. 9:  рачунарски софтвер и софтверске апликације 

за мобилне уређаје за израду смеше козметичких 

сировина у области козметике; 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 
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мобилне уређаје које се могу преузети; апарати и 

инструменти за процену и мерење нивоа хидратације 

и чврстине коже помоћу рачунарског програма; 

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.  

Кл. 10:  апарати за естетску масажу за употребу у 

салонима лепоте; апарати за фототерапију за 

медицинске потребе; апарати за третмане коже у 

медицинске сврхе; апликатори за фармацеутске 

производе; бандажери [потпорни завоји]; електрични 

инструменти за акупунктуру; завоји [еластични]; 

заштитне рукавице за медицинске потребе; заштите 

за мадраце за једнократну употребу; заштитни 

подметачи за кревете; игле за медицинску употребу; 

игле за убризгавање за медицинске потребе; 

инструменти за убризгавање без игала; инфрацрвене 

лампе за медицинске потребе; јастуци за врат за 

медицинске потребе; јастучићи за хлађење за прву 

помоћ; једнократни хиподермални шприцеви за 

медицинске сврхе; капаљке за употребу у медицини; 

кревети направљени посебно за медицинску 

употребу; кутије прилагођене за медицинске 

инструменте; лампе за медицинске намене; лампе са 

ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу; 

ланцете, ножићи; ласери за козметички третман лица 

и коже; ласери за козметичку негу; ласери за 

козметичку употребу; ласери за третман коже; маске 

за лице за санитарну употребу; маказе за медицинске 

потребе; медицински инструменти; ножеви за 

медицинске потребе; намештај посебно направљен у 

медицинске сврхе; пинцете анатомске; протезе за 

косу; рукавице за једнократну употребу за 

медицинске потребе; санитарне маске за изолацију 

од бактерија; санитарне маске за изолацију од 

вируса; санитарне маске за изолацију од гљивица; 

санитарне маске за медицинске потребе; столови за 

преглед пацијената; скалпели; стерилни чаршави, 

хирушки; распршивачи зе медицинску употребу; 

рукавице од латекса за медицинске потребе; 

терапеутске маске за лице; уређаји за убризгавање 

фармацеутских препарата; уређаји за масажу за 

медицинске потребе; уређаји за микродермоабразију; 

уређаји за третирање акни; уређаји за третмане 

против целулита; хватаљке хирушке; хемијски 

активиране компресе за медицинске потребе; 

хируршка огледала; хируршка основна одела; 

хируршке игле; хирушке капе; хирушке чеоне лампе; 

хирушки импланти од вештачки материјала; 

хирушки прибор; хирушки сунђери; хируршке 

лампе; хируршке маске; шрицеви за јендократну 

употребу.  

Кл. 35:  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; ажурирање огласних материјала; 

анализа података добијених истраживањем тржишта; 

анализа пословног профита; анализе цена и 

трошкова; анализирање и истраживање тржишта; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

вођење медицинске документације и историје 

болести пацијента; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; дељење 

реклама за друге преко интернета; дељење реклама 

за друге путем мреже за електронску комуникацију; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака]; 

дизајнирање маркетиншких логоа; дизајнирање 

маркетиншких флајера; дизајнирање маркетиншких 

брошура; дизајнирање рекламног материјала; 

директан маркетинг; дистрибуција летака у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција 

узорака; дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

економске прогнозе; електронска издања штампаног 

материјала у рекламне сврхе; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање огласног простора на 

интернет страницама; изнајмљивање продајних 

штандова; изнајмљивање промотивних и рекламних 

материјала за презентације; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; индексирање интернет страница у 

рекламне сврхе; интернет маркетинг; информативне, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

пословно управљање и пословну администрацију 

која се пружа електронским путем или преко 

интернета; информативне услуге у вези са 

запошљавањем и приликама у каријери; испитивање 

брендова; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта за рекламне потребе; истраживање 

тржишта из области козметике, парфимерије и 

производа за улепшавање; истраживање тржишта 

помоћу рачунарске базе података; истраживња у вези 

са потрошаким навикама; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на пословно управљање; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на распоређивање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на регрутовање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на 

систематизацију особља, запошљавање и управљање; 

консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; консултантске услуге из 

области интернет маркетинга; манекенске услуге у 
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циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора у периодичним 

часописима, новинама и магазинима; обрада 

електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање 

података; оглашавање и промотивна продаја у вези 

са робом и услугама; оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање]; оглашавање путем 

банера; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оптимизација интернет странице; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; организација 

рекламних догађаја; организовање догађаја, изложби, 

сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и 

рекламне потребе; организовање и вођење сајамских 

изложби; организовање модних ревија у промотивне 

сврхе; организовање шеми за лојалност и 

награђивање; организовање шема за награду 

лојалности потрошача; оријентација бренда; писање 

радних биографија за друге; писање текстова за 

рекламне намене; позиционирање бренда; планирање 

пословних састанака; пословна истраживања; 

пословне процене; пословни савети и информације; 

постављање реклама за друге; праћење обима 

продаје за друге; преговарање везано за уговоре о 

куповини и продаји робе; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација предузећа и њихових 

производа и услуга на интернету; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; производња рекламних филмова; 

промоција продаје за друге; промоција посебних 

догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање помоћи из области комерцијализације 

производа у оквиру уговора о франшизи; пружање 

пословних информација путем Интернет странице; 

рекламирање преко плаката; рекламирање слањем 

наруџбеница; рекламне услуге које се пружају преко 

интернета; студије економске изводљивости; 

тражење спонзорства; управљање брендом; 

управљање односима с купцима; управљање 

програмима лојалности који укључују попусте или 

подстицаје; управљање програмом награђивања 

лојалности; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенције за регрутовање манекена; услуге 

велепродаје везане за апарате из области медицине; 

услуге велепродаје везане за дијететске препарате; 

услуге велепродаје везане за додатке исхрани; услуге 

велепродаје везане за медицинске инструменте; 

услуге велепродаје везане за прибором за 

улепшавање људи; услуге велепродаје везане за 

производе који се користе у образовне сврхе; услуге 

велепродаје везане за софтвер; услуге велепродаје 

везане за средства за личну хигијену; услуге 

велепродаје везане за уређаје за сунчање; услуге 

велепродаје дијететских препарата; услуге 

велепродаје одеће; услуге велепродаје обуће; услуге 

давања пословних савета који се односе на оснивање 

и рад франшиза; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге малопродаје везане за 

дијететске препарате; услуге малопродаје везане за 

додатке исхрани; услуге малопродаје везане за 

електронска издања која се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

медицинске уређаје; услуге малопродаје везане за 

прибор за улепшавање за људе; услуге малопродаје 

везане за уређаје за тамњење коже; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне 

потрепштине, пасте за зубе, сапуне и детерџенте; 

услуге малопродаје и велепродаје за обућу; услуге 

малопродаје и велепродаје за одећу; услуге 

малопродаје или велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и санитарних препарата и 

медицинског материјала; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметичке производе; услуге 

малопродаје које се односе на наручивање козметике 

путем поште; услуге малопродаје и велепродаје за 

ручне алате; услуге малопродаје и велепродаје за 

медицинске апарате; услуге малопродаје и 

велепродаје за лекове; услуге малопродаје 

медицинских инструмената; услуге малопродаје 

медицинских уређаја; услуге наручивања преко 

интернета; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

козметичких препарата; услуге онлајн малопродаје и 

велепродаје дијететских препарата; услуге онлајн 

малопродаје и велепродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн малопродаје и велепродаје медицинских 

уређаја; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

медицинских инструмената; услуге продаје 

гардеробе преко интернет продавница; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара 

преко интернет продавница; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; 

фактурисање.  

Кл. 41:  академије [образовне], вођење курсева у 

области козметике, трајне шминке, микронедлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

анализирање резултата образовних тестова и 

података за друге; бојење лица; вођење забавних 

активности и догађаја у области козметике, трајне 

шминке, микронедлинг и микробладинг третмана, 
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мезотерапије и тетоважа; вођење забавних догађаја, 

културних догађаја, спортских догађаја уживо, 

образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење забавних догађаја уживо у вези 

козметике и трајне шминке и филмских фестивала; 

вођење образовних колоквијума, конвенција, 

конгреса, конференција у области козметике, трајне 

шминке, микронудлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење курсева учења на даљину; вођење 

образовних догађаја у области козметике и трајне 

шминке; вођење образовних конференција, 

образовних курсева, образовних семинара, 

образовних форума уживо, обука, обука у склопу 

кампа за обуке, радионица за обуку, радионица и 

семинара, вођење семинара за обуку у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

вођење такмичења на интернету; вођење часова, 

наиме вођење наставе у области козметике и трајне 

шминке; вођење часова телесних вежби; додатно 

образовање, наиме вођење семинара и радионица у 

области козметике и трајне шминке; електронске 

издавачке услуге; електронске публикације са 

информацијама о широком распону тема на мрежи; 

електронске публикације текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

забава у виду модних приредби; издавање билтена; 

издавање брошура; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа; издавање електронских новина 

којима је могуће приступити путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање електронских онлајн 

периодичних издања; издавање електронских 

публикација; издавање електронских часописа; 

издавање журнала; издавање журнала, књига и 

приручника из области, козметике, медицине, трајне 

шминке, микронедлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; издавање интернет 

часописа; издавање и уређивање књига; издавање и 

уређивање периодичних издања; издавање и 

уређивање штампаног материјала; издавање књига и 

магазина; издавање књига, часописа и новина на 

интернету; издавање мултимедијалног материјала 

он-лајн; издавање новина; издавање образовних 

материјала; издавање приручника; издавање 

приручника за образовање и оспособљавање; 

издавање приручника за обуку; издавање рекламног 

материјала за потребе забаве и подучавања; издавање 

уџбеника; издавање часописа за потрошаче; 

изнајмљивање књига; изнајмљивање књига и других 

публикација; изнајмљивање материјала за обуку; 

изнајмљивање наставног материјала и опреме; 

индивидуални тренинг у области козметике и трајне 

шминке; информативне услуге у виду извештавања о 

актуелним догађајима; информације које се односе 

на забаву у вези са рачунарским играма које се 

пружају на интернету са рачунарске базе података 

или глобалне комуникацијске мреже; информације 

које се односе на образовање и забаву које се 

пружају на интернету са рачунарске базе података 

или интернета; информисање о образовању у области 

козметике и трајне шминке; консултантске услуге 

које се односе на образовање и обуку руководства и 

особља у области козметике и трајне шминке; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење колоквијума у области козметике и трајне 

шминке; консултовање које се односи на 

организовање и вођење конференција у области 

козметике и трајне шминке; консултовање које се 

односи на организовање и вођење радионица за 

обуку у области козметике и трајне шминке; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење семинара у области козметике и трајне 

шминке; консултовање у вези са стручним 

оспособљавањем у области козметике и трајне 

шминке; курсеви учења на даљину у области 

козметике и трајне шминке; мултимедијално 

издавање књига, магазина, дневника и електронских 

издања; напредна обука; настава, обука; 

објављивање летака; објављивање памфлета; 

објављивање рецензија; образовање и обука у 

области обраде електронских података; образовање 

одраслих; образовно тестирање; обука из области 

руковођења предузећем; омогућавање коришћења 

простора и опреме за наставну обуку; омогућавање 

коришћења простора и опреме за наступе; 

омогућавање онлајн семинара обуке у области 

козметике и трајне шминке; омогућавање 

привремене употребе онлајн образовних материјала 

који се не могу преузети са интернета; омогућавање 

приступа он-лајн видео садржајима из области 

транспорта, који се не могу преузети; омогућавање 

приступа онлајн магазинима који се не могу 

преузети; омогућавање програма обуке у области 

козметике и трајне шминке; онлајн електронско 

издавање књига и периодичне штампе; организовање 

балова; организовање гала вечери у забавне сврхе; 

организовање и вођење колоквијума у области 

козметике и трајне шминке; организовање и вођење 

конгреса у области козметике и трајне шминке; 

организовање и вођење конференција, семинара и 

симпозијума у области козметике и трајне шминке; 

организовање и вођење образовних догађаја у 

области козметике и трајне шминке; организовање и 

вођење образовних курсева; организовање и вођење 

образовних семинара у области козметике и трајне 

шминке; организовање и вођење образовних форума 

уживо; организовање и вођење такмичења у лепоти; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање и реализација туторијала; 

организовање обука у области козметике и трајне 
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шминке; организовање професионалних радионица и 

курсева за обуку у области козметике и трајне 

шминке; организовање семинара и конференција у 

области козметике и трајне шминке; организовање 

такмичења за образовање или забаву; организовање 

такмичења путем интернета; организовање форума 

уживо; организовање часова у области козметике и 

трајне шминке; подучавање; пословно образовање; 

припрема и вођење семинара; производња 

образовних материјала; производња образовних и 

материјала за обуку; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање електронских издања, која се не могу 

преузети, са глобалне рачунарске мреже; пружање 

информација из области образовања у области 

козметике и трајне шминке; пружање информација о 

онлајн образовању; пружање курсева сталног 

усавршавања у области здравствене неге; пружање 

показних образовних вежби у области козметике и 

трајне шминке; пружање услуга образовних испита и 

тестова у области козметике и трајне шминке; 

пружање услуге оспособљавања путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и 

усавршавања у области козметике и трајне шминке; 

стручна обука у области козметике и трајне шминке; 

стручно саветовање и информационе услуге које се 

односе на уређивање, вођење и организовање 

семинара у области козметике и трајне шминке; 

уређивање књига и електронских публикација; 

уређивање магазина; услуге професионалне 

преквалификације; услуге учења на даљину које се 

пружају на интернету; часови козметике и 

улепшавања.  

Кл. 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; 

омогућавање привременог коришћења софтверских 

апликација које се не могу преузети, доступних 

преко веб сајта; писање и ажурирање рачунарског 

софтвера; програмирање мултимедијских 

апликација; услуге рачунарског програмирања које 

се односе на мултимедијске и интерактивне 

апликације; 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.  

 

Кл. 44:  услуге медицинских третмана; акупунктура; 

амбулантна медицинска нега; бањске услуге; 

берберске услуге; болничке услуге; депилирање 

воском; дерматолошке услуге; дерматолошке услуге 

за лечење проблема с кожом; ДНК тестирање у 

медицинске сврхе; дубинска масажа ткива; естетска 

и пластична хирургија; естетска хирургија; 

здравствена и козметичка нега; здравствене спа 

услуге за здравље и добробит тела и духа; 

здравствено, медицинско и фармацеутско 

консултовање; издавање лекова; изнајмљивање 

кревета посебно израђених за медицинско лечење; 

изнајмљивање машина и уређаја за коришћење у 

козметичким салонима или берберницама; 

изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање 

медицинских апарата; изнајмљивање медицинских 

апарата и система; изнајмљивање медицинских 

машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу 

коже; израда извештаја који се односе на здравље; 

израда извештаја који се односе на медицинска 

питања; имплантација косе; информације у вези са 

масажом; информисање пацијената о употреби 

лекова; киропрактика, физиотерапија, акупунктура, 

остеопатија, спортска медицина, масажа и 

парамедицинске услуге; клинике естетске и 

пластичне хирургије; козметичка електролиза; 

козметичке услуге за негу тела; козметичке услуге 

које пружају бање; козметичке услуге потамњивања 

коже за људе; козметичке услуге тетовирања; 

козметички ласерски третмани коже лица; 

козметички ласерски третман за раст косе; 

козметички ласерски третман коже; козметички 

ласерски третман нежељених длачица; козметички 

ласерски третман тетоважа; козметички третмани за 

тело; козметички третмани за тело, лице и косу; 

козметичко саветовање; консултантске и 

информативне услуге које се пружају путем 

интернета у вези са фармацеутским производима; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; консултантске услуге које се пружају 

путем интернета у подручју неге тела и лица; 

консултантске услуге у вези са здравственом негом; 

консултантске услуге у вези са козметичким 

третманима; консултантске услуге у вези са негом 

коже; консултантске услуге у подручју исхране; 

консултантске услуге у подручју козметике; 

консултантске услуге у подручју шминкања; 

консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско 

уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање; 

масажа; медицинска нега; медицинска помоћ; 

медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске 

консултације; медицинско саветовање у вези са 

стресом; медицинско тестирање; нега косе; 

нутриционистичко и прехрамбено саветовање; 
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обављање медицинских прегледа; обављање 

психолошких процена и прегледа; обезбеђивање 

јавних купатила за хигијенске сврхе; обликовање 

косе; обнова косе; он лајн услуге саветовања о 

шминкању; пирсинг тела; планирање и надзор над 

дијетом за смањење килаже; пластична хирургија; 

пресађивање косе; прехрамбени и нутриционистички 

савети; припрема и употреба лекова; припрема 

рецепата у апотекама; процена опасности по 

здравље; пружање информација о здрављу; пружање 

информација о здрављу путем вебсајта; пружање 

информација о здравственој заштити путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање информација о 

измајмљивању медицинских машина и апарата; 

пружање информација о исхрани и додацима 

исхрани; пружање информација о масажи; пружање 

информација о медицинским услугама; пружање 

информација о прехрамбеним и нутритивним 

додацима; пружање информација о турским 

купатилима; пружање информација о услугама 

салона лепоте; пружање информација о услугама 

фризерских салона и салона лепоте; пружање 

информација у вези са лепотом; пружање 

информација у вези са традиционалном јапанском 

масажом; пружање информација у области здравља и 

велнеса; пружање информација у области 

фризерских услуга; пружање ласерских терапија за 

лечење медицинских стања; пружање медицинских 

савета у области дерматологије; пружање 

нутриционичких информација о храни за 

мршављење за медицинске потребе; пружање услуга 

ђакузија; пружање услуга јавних купалишта; 

пружање услуга купалишта; пружање услуга 

програма за мршављење; пружање услуга сауне, 

салона лепоте, фризерских салона и масажа; 

саветовање о начину живота; саветодавне услуге о 

шминкању које се пружају уживо и преко интернета; 

саветодавне услуге у вези са исхраном; саветодавне 

услуге у вези са медицинским уређајима и 

инструментима; саветодавне услуге у вези са негом 

косе; саветодавне услуге у вези са фармацеутским 

производима; терапеутске услуге; тетовирање - 

услуге тетоваже; третмани за негу лица; третмани 

убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња 

екстензија за косу; уклањање длака електролизом; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге берберница; услуге бојења 

обрва; услуге бојења трепавица; услуге депилације; 

услуге депилације воском за људско тело; услуге 

дијететичара; услуге здравствене и козметичке неге; 

услуге исправљања косе; услуге козметичара; услуге 

козметичке анализе за одређивање најадекватније 

козметике у складу са обликом и теном лица; услуге 

ласерског затезања коже; услуге ласерског 

подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања 

длачица; услуге липосукције; услуге маникира и 

педикира; услуге масаже стопала; услуге 

медицинских клиника; услуге надоградње трепавица; 

услуге намештања костију; услуге неге за лепоту 

стопала; услуге неге коже у салонима; услуге неге 

лепоте; услуге неге лепоте и фризерске услуге; 

услуге неге ноктију; услуге обликовања обрва; 

услуге педикира; услуге плетења косе; услуге 

потамњивања коже спрејом; услуге потамњивања 

људског тела ваздушном четком; услуге салона за 

негу ноктију; услуге салона за сунчање; услуге 

салона за сунчање и соларијума; услуге салона 

лепоте; услуге сауна; услуге светлосне терапије; 

услуге спортске медицине; услуге тетовирања обрва; 

услуге трајног минивала; услуге трајног увијања 

трепавица; услуге третмана лепоте; услуге третмана 

против целулита; услуге третмана улепшавања, 

посебно за обрве и трепавице; услуге турских 

купатила; услуге у вези са негом косе; услуге 

увијања трепавица; услуге улепшавања; услуге 

уклањања телесних длачица; услуге уклањања и 

обликовања обрва концем; услуге фарбања косе; 

услуге фризера и салона лепоте; услуге шишања; 

услуге шминкања; фармацеутске услуге састављања 

рецепата; физикална терапија; хигијенска и 

козметичка нега; шминкање и саветодавне услуге о 

шминкању.  
 

(111) 80010 (181) 28.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1446 (220) 28.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34817  09.03.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат, "Карановић & 

Партнерс" o.a.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

FOREST WALK 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, 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 
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пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80011 (181) 28.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1447 (220) 28.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34868  09.03.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат, "Карановић & 

Партнерс" o.a.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SIERRA HIKE  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, 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.  
 

(111) 80012 (181) 28.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1445 (220) 28.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 34867  09.03.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

 

(740) Никола Клиска, адвокат, "Карановић & 

Партнерс" o.a.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

TROPICAL DRIFT 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, 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.  
 

(111) 80013 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1560 (220) 16.09.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 35243  28.08.2020.  AD. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.21  

(511) Кл. 34:  Приоритет од 28.8.2020. године, на 

основу приоритетног уверења AD бр. 35243: жичани 

вапоризатори за електронске цигарете и електронске 
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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; заштитне 

кутије, украсне навлаке и кутије за ношење 

електронских цигарета, уређаја за загревање дувана и 

електронских уређаја за пушење; аутомобилски 

држачи и носачи електронских цигарета, уређаја за 

загревање дувана и електронских уређаја за пушење; 

посуде за одлагање употребљених дуванских 

штапића који се загревају; чистачи, препарати за 

чишћење, прибор за чишћење и четкице за чишћење 

електронских цигарета, уређаја за загревање дувана и 

електронских уређаја за пушење.  
 

(111) 80014 (181) 11.06.2030. 

(210) Ж- 2020-894 (220) 11.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) 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) 

INNOX 

(511) Кл. 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, ген и семена за пољопривредну 

производњу.  

  

Кл. 5:  препарати за уништавање и сузбијање 

штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  
 

(111) 80015 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1533 (220) 11.09.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(300) 88831648  12.03.2020.  US. 

(732) Advanced Drainage Systems, Inc., 4640 

Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio 43026, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о. 

, Булевар ослобођења 87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 14.01.01; 14.01.02; 27.03.15; 27.05.17  

(511) Кл. 19:  Приоритет од 12.3.2020. године, на 

основу приоритетног уверења SAD бр. 88/831,648: 

неметалне цеви, одводи, неметалне цеви које садрже 

одвод.  
 

(111) 80016 (181) 30.06.2030. 

(210) Ж- 2020-1064 (220) 30.06.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) Jaffa d.o.o. Crvenka, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија 

14, Београд, 11000 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена.  

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

пиринач, тестенина и резанци; тапиока и саго; 

брашно и производи од житарица; хлеб и пецива; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; 

шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, 

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

сирће, сосови и други додаци јелу; лед [замрзнута 

вода].  
 

(111) 80017 (181) 10.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1330 (220) 10.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 
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(732) Саша Тричковић, Булевар Светог цара 

Константина 82-86, 18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) crvena> C 0, M 100, Y100, KO siva> C 0, M 0, 

YO, K80  

(511) Кл. 5:  ин витро дијагностички препарати за 

медицинске потребе; реагенси за клиничку 

дијагностику; дијагностички реагенси за 

ветеринарске потребе; медицинске дијагностичке 

траке за испитивање; тест траке за анализу урина за 

потребе медицинског тестирања; универзална 

дезинфекциона средства; препарати за дезинфекцију 

руку; средства за дезинфекцију за прање руку; 

средства за дезинфекцију за санитарне потребе; 

средства за дезинфекцију за употребу у домаћинству.   

Кл. 10:  ветеринарски апарати и инструменти; 

дијагностички апарати за медицинску употребу.  

Кл. 35:  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

дељење реклама преко интенет мрежа за 

комуникацију; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; директан маркетинг; дистрибуција 

узорака; позиционирање бренда; преговарање везано 

за уговоре о куповини и продаји робе; управљање 

односима с купцима; управљање пореском 

документацијом; управљање пословним 

информацијама; управљање пословним пројектима; 

управљање пословном документацијом; управљање 

продајом; управљање трошковима; управљање 

трошковима у здравству; услуге велепродаје везане 

за апарате из области медицине; услуге велепродаје 

везане за ветеринарске инструменте; услуге 

велепродаје везане за медицинске инструменте; 

услуге велепродаје ветеринарских инструмената; 

услуге велепродаје медицинских инструмената; 

услуге велепродаје медицинских уређаја; услуге 

велепродаје у вези са ветеринарским инструментима; 

услуге велепродаје у вези са ветеринарским 

уређајима; услуге велепродаје у вези са 

медицинским инструментима; услуге велепродаје у 

вези са медицинским уређајима; услуге малопродаје 

везане за ветеринарске инструменте; услуге 

малопродаје везане за ветеринарске уређаје; услуге 

малопродаје везане за медицинске инструменте; 

услуге малопродаје везане за медицинске уређаје; 

услуге малопродаје ветеринарских инструмената; 

услуге малопродаје ветеринарских уређаја; услуге 

малопродаје медицинских инструмената; услуге 

малопродаје медицинских уређаја; услуге малопродаје 

у вези са ветеринарским инструментима; услуге 

малопродаје у вези са ветеринарским уређајима; 

услуге малопродаје у вези са медицинским апаратима; 

услуге малопродаје у вези са медицинским 

инструментима; услуге промоције извоза; услуге 

рекламирања ради подизања свести јавности о 

медицинским питањима; фактурисање.   
 

(111) 80018 (181) 10.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1331 (220) 10.08.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) Саша Тричковић, Булевар Светог цара 

Константина 82-86, 18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 04.01.01; 04.01.03; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 5:  ин витро дијагностички препарати за 

медицинске потребе.   

Кл. 10:  дијагностички апарати за медицинску 

употребу.   

Кл. 35:  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

дељење реклама преко интенет мрежа за 

комуникацију; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака и 

узорака]; директан маркетинг; дистрибуција узорака; 

позиционирање бренда; преговарање везано за 

уговоре о куповини и продаји робе; управљање 

односима с купцима; управљање пореском 

документацијом; управљање пословним 

информацијама; управљање пословним пројектима; 

управљање пословном документацијом; управљање 

продајом; управљање трошковима; управљање 

трошковима у здравству; услуге велепродаје везане за 

апарате из области медицине; услуге велепродаје 

везане за медицинске инструменте; услуге 

велепродаје медицинских инструмената; услуге 

велепродаје медицинских уређаја; услуге велепродаје 

у вези са медицинским инструментима; услуге 

велепродаје у вези са медицинским уређајима; услуге 

малопродаје везане за медицинске инструменте; 

услуге малопродаје везане за медицинске уређаје; 

услуге малопродаје медицинских инструмената; 

услуге малопродаје медицинских уређаја; услуге 

малопродаје у вези са медицинским апаратима; услуге 

малопродаје у вези са медицинским инструментима; 

услуге промоције извоза; услуге рекламирања ради 

подизања свести јавности о медицинским питањима; 

фактурисање.   
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(111) 80019 (181) 22.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1604 (220) 22.09.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000 Београд, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.11.01; 08.03.02; 08.07.05; 08.07.08; 

11.01.09; 19.03.05; 25.05.25; 25.07.25; 27.05.13; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, жута, плава, бела, зелена, беж, браон  

(511) Кл. 29:  грицкалице на бази кромпира; чипс од 

кромпира; листићи од кромпира.  
 

(111) 80020 (181) 22.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1605 (220) 22.09.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000 Београд, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 08.07.08; 11.01.09; 19.03.05; 25.05.25; 

25.07.25; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, жута, плава, бела, беж, браон  

(511) Кл. 29:  грицкалице на бази кромпира; чипс од 

кромпира; листићи од кромпира.  
 

 

(111) 80021 (181) 22.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1606 (220) 22.09.2020. 

 (151) 19.03.2021. 

(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000 Београд, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.09.15; 08.07.08; 11.01.09; 19.03.05; 

25.05.25; 25.07.25; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, жута, плава, бела, зелена, беж, браон  

(511) Кл. 29:  грицкалице на бази кромпира; чипс од 

кромпира; листићи од кромпира.  
 

(111) 80022 (181) 24.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1422 (220) 24.08.2020. 

 (151) 22.03.2021. 

(732) Михаило Суботић, Стојана Новаковића број 2, 

11000, Београд, RS 

(740) адвокат Тодор Милошевић, Војводе Миленка 

42/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.11; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03  

(591) зелена боја  

(511) Кл. 29:  готова јела која се састоје углавном од 

меса; готова јела која се састоје углавном од рибе; 

готова јела која се углавном састоје од меса, рибе, 

живинског меса или поврћа; лосос, нежив; меки 

зрели сиреви; меки сиреви; месо; месо, живина и 

дивљач; месо, риба, живина и дивљач; обрађено 

месо; прерађени морски плодови; прерађено воће и 

поврће; припремљена говедина; припремљена јела од 

рибе; риба, која није жива; салате од воћа и поврћа; 

усољено месо.  
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Кл. 41:  планирање и вођење журки [забава]; 

пружање музичке забаве уживо; услуге забаве које 

пружају музичке групе; услуге забаве које пружају 

ноћни клубови; услуге за рекреацију и разоноду; 

услуге ноћних клубова [забава]; услуге пружања 

забаве уживо; услуге пружања музичке забаве.  

Кл. 43:  деликатесне радње [ресторани]; кетеринг 

хране и пића; обезбеђивање хране и пића за госте 

ресторана; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима и баровима; пружање ресторанских 

услуга; пружање услуга барова; сервирање чаја, 

кафе, какаа, газираних пића и воћних сокова; услуге 

барова и коктел барова; услуге кафетерија и 

ресторана; услуге кафића, кафетерија и ресторана; 

услуге кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за 

снабдевање храном и пићем; услуге коктел барова; 

услуге ресторана; услуге ресторана, барова и 

кетеринга; услуге ресторана, барова и коктел барова; 

услуге ресторана брзе хране; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге ресторана и кетеринга; 

услуге ресторана који нуде храну за понети.  
 

(111) 80023 (181) 25.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1423 (220) 25.08.2020. 

 (151) 22.03.2021. 

(732) Михаило Суботић, Стојана Новаковића број 2, 

11000, Београд, RS 

(740) aдвокат Тодор Милошевић, Војводе Миленка 

42/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.15; 26.11.12; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена и жута  

(511) Кл. 29:  авокадо, обрађен; ананас, 

примпремљен; говедина; говеђа супа; говеђи гулаш; 

говеђи одресци; готова јела која се углавном састоје 

од меса, рибе, живинског меса или поврћа; грашак, 

припремљен; грицкалице на бази кромпира; гулаш; 

густа крем чорба од морских плодова или поврћа; 

димљена риба; димљени сир; димљено месо; зрели 

сиреви; компоти; крокети; леблебија, обрађена; 

лигње спремљене за људску употребу; манго 

обрађени; маракује, прерађене; маслине, 

припремљене; махунарке, припремљене; млевено 

месо; морска храна, нежива; обрађено месо; пилетина; 

пилеће салате; помфрит; предјела; пржени кромпир; 

пржено месо; припремљена говедина; припремљена 

јела од меса; припремљена јела од рибе; ракови, 

неживи; риба, обрађена; свеже месо; свеж сир; 

свињетина; тофу; ћуретина; хумус; цацики [тзатзики]; 

Цезар салата; шкампи, рачићи, који нису живи.  

Кл. 41:  забава у виду музичких извођења уживо; 

услуге за рекреацију и разоноду; услуге клупске 

забаве; услуге разоноде.  

Кл. 43:  деликатесне радње [ресторани]; обезбеђивање 

хране и пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и 

пића у ресторанима; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима и баровима; припрема и достава хране и 

пића за непосредно конзумирање; припрема хране и 

пића; припрема хране и пића за непосредно 

конзумирање; пружање услуга барова; пружање хране 

и пића; сервирање хране и пића за госте у ресторанима; 

услуге барова; услуге барова за припрему воћних 

сокова; услуге барова и коктел барова; услуге барова и 

ресторана; услуге кафића, кафетерија и ресторана; 

услуге кетеринга; услуге коктел барова; услуге 

припреме хране; услуге пружања хране и пића; услуге 

салата барова; услуге снек-барова; услуге суши 

ресторана; услуге хране за понети.  
 

(111) 80024 (181) 26.02.2030. 

(210) Ж- 2020-311 (220) 26.02.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, Bournville 

Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, UK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CADBURY BOOST  

(511) Кл. 30:  какао; напици на бази какаа и чоколаде 

и препарати за прављење таквих напитака; чоколада, 

кондиторски производи, нарочито чоколадни 

кондиторски производи; слаткиши од шећера; 

бисквити, наполитанке, колачи, пецива; пекарски 

производи; тесто за колаче спремно за печење; 

производи од житарица; сладолед и млечни 

сладолед, наиме производи од сладоледа; смрзнути 

кондиторски производи; чоколадни десерти; десерти 

од сладоледа; готови десерти (слаткиши); расхлађени 

кондиторски производи; расхлађени десерти наиме 

чоколадни десерти, десерти од сладоледа, готови 

десерти (слаткиши); чоколадни намази.  
 

(111) 80025 (181) 04.06.2030. 

(210) Ж- 2020-844 (220) 04.06.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) RIBOSPORT MM o.d., Радничка б.б.,  

31000, Ужице, RS 
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(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(591) црна и црвена.   

(511) Кл. 28:  риболовачки прибор и опрема.  
 

(111) 80026 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1555 (220) 16.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) АД ИМЛЕК, Индустријско насеље бб,  

11213, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

МОЈА КРАВИЦА 

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 30:  какао, сладоледи, сосови, колачи и 

посластице.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.   
 

(111) 80027 (181) 01.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1460 (220) 01.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London 

W1B 5AN, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PRIORITY 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати 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 кованицама; регистар 

касе, рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење 

ватре; апарати за пренос звука или слике; таблет 

рачунари; компјутерски хардвер; рачунарски 

апликациони софтвер; рачунарски софтвер који се 

може преузети са интернета; рачунарски софтвер, 

снимљени; апликацијски софтвер за мобилне уређаје, 

апликације за мултимедијалне уређаје које се могу 

преузимати; рачунарске игрице; софтвер за 

рачунарске игрице; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; лични дигитални 

асистенти [ПДА]; џепни лични рачунари; селфи 

штапови [ручни моноподи]; паметно прстење; 

носива технологија, наиме носиви комуникацијски 

апарати, паметни телефони, ручни сатови, монитори, 

дисплеји, рачунарски хардвер, уређаји за мерење 

активности, аудио опрема, видео дисплеј монитори, 

дигитални електронски уређаји који омогућавају 

приступ Интернету; лаптоп рачунари; драјверски 

софтвер за телекомуникационе мреже и 

телекомуникационе апарате; заштитна одећа; 

заштитне кациге; слушалице; телевизори; уређаји за 

глобално позиционирајући систем [ГПС]; уређаји за 

сателитско навођење; сензори који нису роба која се 

односи на течност или гасове; електронски уређаји, 

сензори и портали (гејтвеји) за интернет 

интелигентних уређаја [ИОТ]; рачунарски хардвер и 

софтвер за употребу у и у вези са уређајима за 

интернет интелигентних уређаја [ИОТ], а да није 

роба која се односи на течност или гасове; 

рачунарски софтвер који је снимљен на оптичке 

компакт дискове [ЦД-ром]; СД меморијске картице; 

паметни мерачи; наочаре за вид; наочаре за сунце; 

заштитне наочаре и кутије за њих; камере; сочива за 

фотографске апарате; софтвер за телекомуникацију; 

сигурносни надзорни уређаји; рачунарски софтвер у 

сигурносне сврхе; рачунарски софтвер за употребу у 

осигуравајућим кућама; СИМ картице; интерактивни 

терминали са екранима осетљивим на додир; антене; 

аларми; електрични каблови; апарати и инструменти 

за хемију; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; компјутерске периферне јединице; 

уређаји за обраду података; дијагностички апарати, 

не за медицинску употребу; апарати за мерење 

удаљености; апарати за снимање удаљености; 

електронске етикете за производе; окулари; спортске 

наочаре; магнетне идентификационе картице; 

апарати за интерну комуникацију; звучници; 

магнетни носиоци података; математички 

инструменти; модеми; апарати за управљање 

мобилним уређајима; софтвер за управљање 

мобилним уређајима; посредни софтвер за 

управљање функцијама софтвера на електронским 

уређајима; софтвер за рачунарске вирусе; рачунарски 

антивирусни софтвер; софтвер за паметне куће; 
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уређаји за паметне куће, наиме, паметна звона на 

вратима, паметни звучници, паметни телевизори, 

паметни радио, паметни аларми, паметни сигурносни 

системи, паметни видео монитори, паметни уређаји и 

инструменти за праћење, паметни бројила, паметне 

браве и катанци, паметне браве за врата; уређаји за 

кућну аутоматизацију; систем за забаву у 

аутомобилима; софтвер за заштиту приватности; 

штампачи; програми, сервери, разделници, каблови, 

чворишта и конвертори за штампаче; фото-

штампачи; делови и опрема за напред наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; организовање, 

управљање и надзор програма лојалности и 

подстицајних програма; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

научних, наутичких, геодетских, фотографских, 

кинематографских, оптичких апарата и инструмената 

и апарата и инструмената за вагање, мерење, 

сигнализацију, тестирање, спасавање и наставу, 

апарата и инструмената за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарата за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; малопродајне 

услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са 

продајом магнетних носача података, дискова за 

снимање, компакт дискова, ДВД и других 

дигиталних носача података, механизама за апарате 

који се покрећу кованицама, регистар каса, 

рачунских машина, опреме за обраду података, 

рачунара, рачунарског софтвера, апарата за гашење 

ватре, апарата за пренос звука или слике; 

малопродајне услуге и услуге онлајн малопродаје у 

вези са продајом апарата и инструмента за дигиталну 

телекомуникацију, дигиталних таблета, рачунарског 

хардвера, рачунарског софтвера који се може 

преузети са интернета, апликацијског софтвера, 

апликацијског софтвера за мобилне уређаје, 

рачунарских игрица, софтвера за рачунарске игрице, 

личних дигиталних асистената [ПДА]; малопродајне 

услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са 

продајом џепних личних рачунара, мобилних 

телефона, лаптоп рачунара, драјверског софтвера за 

телекомуникационе мреже и телекомуникационе 

апарате, заштитне одеће, заштитних кацига, 

телевизора, слушалица, уређаја за глобално 

позиционирајући систем [ГПС], уређаја за 

сателитско навођење, рачунарског софтвера који је 

снимљен на оптичке компакт дискове [ЦД-ром], СД 

меморијских картица, наочара за вид, наочара за 

сунце; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом заштитних наочара и 

кутија за њих, контактних сочива, камера, сочива за 

фотографске апарате, МП3 читача, компакт-дискова, 

ДВД- дискова, електронских публикација које се 

могу преузимати, датотека слика које се могу 

преузимати, музичких датотека, фајлова, који се 

могу преузимати, подлога за "мишеве", магнета, 

навлака за мобилне телефоне, футрола прилагођених 

за мобилне телефоне; малопродајне услуге и услуге 

онлајн малопродаје у вези са продајом опреме за 

телефонирање слободних руку [хендс фри], 

магнетних картица, кодираних картица, софтвера за 

обраду финансијских трансакција, електронских 

табли за обавештења, батерија, електричних, пуњача 

батерија, сигурносних аларма, сигурносних камера, 

уређаја за контролу сигурности, рачунарског 

софтвера у сигурносне сврхе; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

рачунарског софтвера који се користи у осигурању, 

СИМ картица, антена, аларма, електричних каблова, 

апарата и инструмената за хемију, оперативних 

рачунарских програма, снимљених, компјутерских 

периферних јединица, уређаја за обраду података, 

дијагностичких апарата, не за медицинску употребу, 

апарата за мерење удаљености, апарати за снимање 

удаљености, мелодија за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; малопродајне услуге и услуге 

онлајн малопродаје у вези са продајом електронских 

етикета за производе, окулара, спортских наочара, 

магнетних идентификационих картица, апарата за 

интерну комуникацију, звучника, математичких 

инструмената, модема, електричних надзорних 

уређаја, телевизијских апарата, апарата за тестирање 

који нису за медицинску употребу, папира, картона, 

штампаних ствари, фотографија [штампаних], 

канцеларијског материјала и канцеларијског 

прибора, осим намештаја; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

канцеларијског прибора, материјала за обуку и 

наставу, материјала за паковање, школских 

реквизита; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом одеће, обуће, 

покривала за главу, кућних потрепштина и 

кухињског прибора, кухињских посуда, стоног 

посуђа, опреме за кување хране, прибора за јело, 

производа за чишћење, производа за баштованство, 

накита, часовничарских и хронометријских 

инструмената, музичких инструмената, уређаја за 

осветљавање, текстил, текстилних производа за 

домаћинство, намештаја, кућног декора, торби, 

пртљага, тоалетних препарата, козметичких 

препарата, фармацеутских препарата, препарата за 

чишћење; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом торби, пртљага, 

игара и предмета за игру, гимнастичких артикала, 

спортских реквзита, спортске опреме, меса, рибе, 

живине, дивљачи, хране, прехрамбених производа, 

кондиторских производа, десерта, пекарских 

производа, деликатесних производа, воћа, цвећа, 

кафе, чајева, какаоа, шећера, пиринча, пива, 
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минералне воде, газиране воде и других 

безалкохолних пића, алкохолних пића, шибица, 

дувана; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом интерактивних 

терминала са екранима осетљивим на додир, селфи 

штапова [ручних монопода], паметног прстења, 

смартфона [паметних телефона], паметних сатова, 

опреме за аутомобиле, делова за аутомобиле, возила, 

горива, грађевинских материјала , грађевинских 

материјала од метала, гвожђарије [ситне металне 

робе], електронских компонената, снимљених 

садржаја; пословно управљање малопродајним 

објектима; услуге претплате на телекомуникације за 

друге; прикупљање и систематизација информација у 

бази података у рачунару; прикупљање статистичких 

података; анализе цена и трошкова; организовање 

такмичења у рекламне сврхе; проналажење особља; 

комерцијално управљање лиценцирањем роба и 

услуга за друге; комерцијалне информације и савети 

за потрошаче [продавница савета]; испитивање 

јавног мњења; проналажење особља; услуге 

поређења цена; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; промоција продаје за друге; тражење 

спонзорства; преговарање о пословним уговорима за 

друге; информативне и саветодавне услуге у вези са 

напред наведеним услугама које се пружају преко 

телекомуникационе мреже.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; финансијске информације и савети у 

вези царинских тарифа; информације и савети у вези 

финансија и осигурања; услуге финансијских плаћања; 

услуге електронског плаћања; услуге аутоматског 

плаћања; електронски пренос средстава; услуге 

издавања телефонских картица; издавање ваучера и 

купона; издавање вредносних бонова у вези са 

програмима лојалности купаца; спонзорисање спорта, 

спортских тимова и спортских догађаја; управљање 

осигурањем; услуге осигурања за мобилне 

телекомуникационе апарате и инструменте; услуге 

осигурања за дигиталне таблет уређаје; услуге 

осигурања за рачунарски софтвер и хардвер; услуге 

путног осигурања; услуге осигурања возила; услуге 

осигурања кућа и станова; прикупљање прилога за 

добротворне фондове; услуге кредитних картица; 

услуге везане за дебитне картице; агенције за наплату 

дугова; финансијско спонзорисање; процена накнада 

штете [финансијска процена]; изнајмљивање зграда; 

финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; агенти за некретнине; услуге управљања 

некретнинама које се односе на канцеларијске 

просторе; изнајмљивање непокретности; агенције за 

некретнине; процена некретнина; управљање 

непокретностима; убирање најамнине [станарине]; 

процена поштанских марака; финансијски лизинг; 

услуге управљања непокретностима и зградама; 

управљање имањима; финансирање куповине на 

рате; услуге пружања информација и савета у вези са 

напред наведеним услугама, које се пружају путем 

телекомуникационе мреже.  

Кл. 38:  телекомуникације; емитовање кабловске 

телевизије; комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос 

порука и слика посредством рачунара; услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге]; 

пренос факсимилом; пружање информација у 

области телекомуникација; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; емитовање радио 

програма [радиодифузија]; изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; 

изнајмљивање уређаја за слање порука; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; сателитски пренос; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

услуге телеконференција; телеграфске услуге; 

телефонске услуге; емитовање телевизијских 

програма; телекс услуге; пренос дигиталних 

датотека; пренос честитки путем интернета; пренос 

телеграма; услуге говорне поште; новинске агенције; 

бежично емитовање; телекомуникације; услуге 

телекомуникационог портала; приступ садржају, веб 

страницама и порталима; омогућавање приступа 

платформама и порталима на интернету; 

омогућавање приступа садржају, веб страницама и 

порталима; телекомуникационе услуге које се 

пружају путем платформи и портала на интернету и 

других медија; мобилне телекомуникационе мрежне 

услуге; телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније; омогућавање приступа широкопојасним 

телекомуникационим услугама; услуге бежичне 

комуникације; услуге дигиталне комуникације; 

омогућавање приступа телевизији са Интернет 

протоколом; омогућавање приступа Интернету; 

услуге електронске поште и текстуалних порука; 

пружање информација о телекомуникацијама путем 

телекомуникационих мрежа; услуге провајдера 

мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање 

временом приступа мрежама података и базама 

података, нарочито Интернету; комуникацијске 

услуге у вези са омогућавањем приступа базама 

података; изнајмљивање времена приступа 

рачунарским базама података; пружање 

телекомуникационих услуга у виду управљања 

мрежом; омогућавање приступа веб блоговима; 
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омогућавање приступа подкастима; услуге 

причаоница за друштвене мреже; пружање услуга 

онлајн форума; форуми за друштвено умрежавање; 

омогућавање веза електронске комуникације; услуге 

усмеравања и повезивања телекомуникација; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

омогућавање приступа рачунарским базама података 

из области друштвених мрежа, друштвеног 

упознавања и забављања; изнајмљивање мобилних 

телефона; телематичке услуге; информативне и 

саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационе мреже.  

Кл. 41:  настава, обука; припремање обуке; услуге 

разоноде; спортске и културне активности; академије 

[образовне]; забавни паркови; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

концерата; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; припрема и вођење 

семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање такмичења у лепоти; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; услуге биоскопа; 

клупске услуге [забавне или образовне]; обука 

[тренирање]; услуге дискотека; пружање услуга у 

области образовања; испити из области образовања; 

услуге забављача; пружање услуга из области забаве 

и разоноде; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; услуге игара на срећу; услуге игара 

пружених онлајн са рачунарске мреже; 

изнајмљивање опреме за играње; услуге клубова 

здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге 

забаве које пружају кампови за одмор; концертне 

дворане; услуге репортерског извештавања; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање спортских такмичења; 

планирање журки [забава]; услуге личног тренера 

[фитнес тренинг]; физичко васпитање; практична 

настава [обука путем демонстрације]; продукција 

музике; продукција радио и телевизијских програма; 

продукција представа; пружање услуга аутомата за 

аркадне игрице; пружање караоке услуга; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; услуге спортских 

објеката; издавање књига; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; титловање; телевизијска 

забава; позоришна продукција; услуге агенција за 

продају карата [разонода]; мерење времена на 

спортским догађајима; услуге интерактивне забаве; 

услуге електронских игара које се пружају путем 

било које комуникационе мреже; услуге разоноде 

које се пружају путем телекомуникационих мрежа; 

организовање музичких догађаја; представљање 

живих наступа; услуге казина; обезбеђивање онлајн 

рачунарских игара; изнајмљивање програма 

рачунарских игара; уговарање, организовање и 

спровођење такмичења у рачунарским играма; 

издавачке услуге; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; издавање књига; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; уговарање, 

организовање и спровођење такмичења, игара и 

квизова у сврху забаве, рекреације, у културне и 

образовне сврхе; организација доделе награда; 

саветодавне услуге по питању каријере; спровођење 

такмичења путем телефона; обука за запошљавање; 

музички снимци, концерти, наступи, продукција, 

издавачке делатности, обука, услуге такмичења и 

услуге компоновања; музички наступи и забава; 

жива музика, концерти, представе и наступи; услуге 

музичке библиотеке; снимање музике; услуге 

снимања и објављивања музике; услуге музичких 

група; подучавање музике; услуге миксовања 

музике; услуге музичког транскрибовања; 

компоновање музике за друге; консултације у вези са 

филмском и музичком продукцијом; изнајмљивање 

фонографских и музичких снимака; пружање 

дигиталне музике која се не може преузети са 

интернета; услуге пружања информација и савета у 

вези са напред наведеним услугама, које се пружају 

путем телекомуникационе мреже.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

калибрација [мерење]; засејавање облака; рачунарско 

програмирање; ажурирање рачунарског софтвера; 

анализе рачунарских система; грађевинско 

пројектовање; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; саветовање у вези са штедњом 

енергије; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; израда и 

одржавање веб страница за друге; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; дигитализација докумената 

[скенирање]; умножавање рачунарских програма; 

инжењерске услуге; хостинг рачунарских сајтова [веб 

сајтова]; услуге индустријског дизајна; инсталирање 

рачунарског софтвера; услуге научних лабораторија; 

геодетско мерење; одржавање рачунарског софтвера; 

испитивање материјала; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; услуге дизајнирања паковања; 

вођење студија техничког пројектовања; обезбеђивање 

алата за претраживање [претраживача] на интернету; 

пружање научних информација, савета и консултација 

које се односе на смањење емисије угљеника; контрола 

квалитета; поновно успостављање рачунарских 

података; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање веб сервера; истраживање и развој за 

друге; мерење земљишта; рачунарско програмирање; 

програмирање опреме за обраду података; пружалац 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

145 

апликационих услуга (АСП); саветовање у области 

рачунарског софтвера; креирање и одржавање блогова 

за друге; изнајмљивање уређаја и рачунара за обраду 

података; техничке услуге у вези са пројекцијом и 

планирањем опреме за телекомуникације; временска 

прогноза; истраживање из области телекомуникационе 

технологије; праћење мрежних система из области 

телекомуникација; услуге техничке подршке у вези са 

телекомуникацијама и уређајима; услуге заштите 

података; услуге заштите података [заштитни зид]; 

услуге надгледања путем рачунарског система 

безбедности; одржавање рачунарског софтвера који се 

односи на безбедност и превенцију ризика код 

рачунара; ажурирање рачунарског софтвера које се 

односи на заштиту и превенцију ризика код рачунара; 

сигурност, заштита и обнова информационих 

технологија; консултације о безбедности интернета; 

програмирање програма за безбедност на Интернету; 

стручно саветовање које се односи на рачунарску 

безбедност; дизајн и развој електронских система за 

заштиту података; дизајн и развој интернет система за 

сигурност података; заштита од рачунарских вируса; 

откључавање [декодирање] мобилних телефона; 

хостинг веб портала; дизајнирање веб портала; софтвер 

као услуга [СААС]; саветодавне услуге из области 

СААС; платформа као услуга [ПааС]; давање у закуп 

рачунара и таблет рачунара; информативне и 

саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које се 

пружају путем телекомуникационе мреже.  
 

(111) 80028 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1535 (220) 11.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) Предузеће за производњу чипса и других 

производа од кромпира "CHIPS WAY" DOO, 

Милутина Мандића бб, 32000 Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 07.03.20; 08.01.22; 08.07.05; 08.07.08; 19.03.05; 

24.09.05; 25.05.02; 26.01.16; 26.01.22; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) браон-смеђа, карамел наранџаста, бела, црвена и црна  

(511) Кл. 30:  флипс.  

 

 

(111) 80029 (181) 01.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1461 (220) 01.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London 

W1B 5AN, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 26.04.13; 29.01.04  

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

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати 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 кованицама; регистар 

касе, рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење 

ватре; апарати за пренос звука или слике; таблет 

рачунари; компјутерски хардвер; рачунарски 

апликациони софтвер; рачунарски софтвер који се 

може преузети са интернета; рачунарски софтвер, 

снимљени; апликацијски софтвер за мобилне уређаје, 

апликације за мултимедијалне уређаје које се могу 

преузимати; рачунарске игрице; софтвер за 

рачунарске игрице; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; лични дигитални 

асистенти [ПДА]; џепни лични рачунари; селфи 

штапови [ручни моноподи]; паметно прстење; 

носива технологија, наиме носиви комуникацијски 

апарати, паметни телефони, ручни сатови, монитори, 

дисплеји, рачунарски хардвер, уређаји за мерење 

активности, аудио опрема, видео дисплеј монитори, 

дигитални електронски уређаји који омогућавају 

приступ Интернету; лаптоп рачунари; драјверски 

софтвер за телекомуникационе мреже и 

телекомуникационе апарате; заштитна одећа; 

заштитне кациге; слушалице; телевизори; уређаји за 
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глобално позиционирајући систем [ГПС]; уређаји за 

сателитско навођење; сензори који нису роба која се 

односи на течност или гасове; електронски уређаји, 

сензори и портали (гејтвеји) за интернет 

интелигентних уређаја [ИОТ]; рачунарски хардвер и 

софтвер за употребу у и у вези са уређајима за 

интернет интелигентних уређаја [ИОТ], а да није 

роба која се односи на течност или гасове; 

рачунарски софтвер који је снимљен на оптичке 

компакт дискове [ЦД-ром]; СД меморијске картице; 

паметни мерачи; наочаре за вид; наочаре за сунце; 

заштитне наочаре и кутије за њих; камере; сочива за 

фотографске апарате; софтвер за телекомуникацију; 

сигурносни надзорни уређаји; рачунарски софтвер у 

сигурносне сврхе; рачунарски софтвер за употребу у 

осигуравајућим кућама; СИМ картице; интерактивни 

терминали са екранима осетљивим на додир; антене; 

аларми; електрични каблови; апарати и инструменти 

за хемију; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; компјутерске периферне јединице; 

уређаји за обраду података; дијагностички апарати, 

не за медицинску употребу; апарати за мерење 

удаљености; апарати за снимање удаљености; 

електронске етикете за производе; окулари; спортске 

наочаре; магнетне идентификационе картице; 

апарати за интерну комуникацију; звучници; 

магнетни носиоци података; математички 

инструменти; модеми; апарати за управљање 

мобилним уређајима; софтвер за управљање 

мобилним уређајима; посредни софтвер за 

управљање функцијама софтвера на електронским 

уређајима; софтвер за рачунарске вирусе; рачунарски 

антивирусни софтвер; софтвер за паметне куће; 

уређаји за паметне куће, наиме, паметна звона на 

вратима, паметни звучници, паметни телевизори, 

паметни радио, паметни аларми, паметни сигурносни 

системи, паметни видео монитори, паметни уређаји и 

инструменти за праћење, паметни бројила, паметне 

браве и катанци, паметне браве за врата; уређаји за 

кућну аутоматизацију; систем за забаву у 

аутомобилима; софтвер за заштиту приватности; 

штампачи; програми, сервери, разделници, каблови, 

чворишта и конвертори за штампаче; фото-

штампачи; делови и опрема за напред наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; организовање, 

управљање и надзор програма лојалности и 

подстицајних програма; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

научних, наутичких, геодетских, фотографских, 

кинематографских, оптичких апарата и инструмената 

и апарата и инструмената за вагање, мерење, 

сигнализацију, тестирање, спасавање и наставу, 

апарата и инструмената за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарата за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; малопродајне 

услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са 

продајом магнетних носача података, дискова за 

снимање, компакт дискова, ДВД и других 

дигиталних носача података, механизама за апарате 

који се покрећу кованицама, регистар каса, 

рачунских машина, опреме за обраду података, 

рачунара, рачунарског софтвера, апарата за гашење 

ватре, апарата за пренос звука или слике; 

малопродајне услуге и услуге онлајн малопродаје у 

вези са продајом апарата и инструмента за дигиталну 

телекомуникацију, дигиталних таблета, рачунарског 

хардвера, рачунарског софтвера који се може 

преузети са интернета, апликацијског софтвера, 

апликацијског софтвера за мобилне уређаје, 

рачунарских игрица, софтвера за рачунарске игрице, 

личних дигиталних асистената [ПДА]; малопродајне 

услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са 

продајом џепних личних рачунара, мобилних 

телефона, лаптоп рачунара, драјверског софтвера за 

телекомуникационе мреже и телекомуникационе 

апарате, заштитне одеће, заштитних кацига, 

телевизора, слушалица, уређаја за глобално 

позиционирајући систем [ГПС], уређаја за 

сателитско навођење, рачунарског софтвера који је 

снимљен на оптичке компакт дискове [ЦД-ром], СД 

меморијских картица, наочара за вид, наочара за 

сунце; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом заштитних наочара и 

кутија за њих, контактних сочива, камера, сочива за 

фотографске апарате, МП3 читача, компакт-дискова, 

ДВД- дискова, електронских публикација које се 

могу преузимати, датотека слика које се могу 

преузимати, музичких датотека, фајлова, који се 

могу преузимати, подлога за "мишеве", магнета, 

навлака за мобилне телефоне, футрола прилагођених 

за мобилне телефоне; малопродајне услуге и услуге 

онлајн малопродаје у вези са продајом опреме за 

телефонирање слободних руку [хендс фри], 

магнетних картица, кодираних картица, софтвера за 

обраду финансијских трансакција, електронских 

табли за обавештења, батерија, електричних, пуњача 

батерија, сигурносних аларма, сигурносних камера, 

уређаја за контролу сигурности, рачунарског 

софтвера у сигурносне сврхе; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

рачунарског софтвера који се користи у осигурању, 

СИМ картица, антена, аларма, електричних каблова, 

апарата и инструмената за хемију, оперативних 

рачунарских програма, снимљених, компјутерских 

периферних јединица, уређаја за обраду података, 

дијагностичких апарата, не за медицинску употребу, 

апарата за мерење удаљености, апарати за снимање 

удаљености, мелодија за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; малопродајне услуге и услуге 
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онлајн малопродаје у вези са продајом електронских 

етикета за производе, окулара, спортских наочара, 

магнетних идентификационих картица, апарата за 

интерну комуникацију, звучника, математичких 

инструмената, модема, електричних надзорних 

уређаја, телевизијских апарата, апарата за тестирање 

који нису за медицинску употребу, папира, картона, 

штампаних ствари, фотографија [штампаних], 

канцеларијског материјала и канцеларијског 

прибора, осим намештаја; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

канцеларијског прибора, материјала за обуку и 

наставу, материјала за паковање, школских 

реквизита; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом одеће, обуће, 

покривала за главу, кућних потрепштина и 

кухињског прибора, кухињских посуда, стоног 

посуђа, опреме за кување хране, прибора за јело, 

производа за чишћење, производа за баштованство, 

накита, часовничарских и хронометријских 

инструмената, музичких инструмената, уређаја за 

осветљавање, текстил, текстилних производа за 

домаћинство, намештаја, кућног декора, торби, 

пртљага, тоалетних препарата, козметичких 

препарата, фармацеутских препарата, препарата за 

чишћење; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом торби, пртљага, 

игара и предмета за игру, гимнастичких артикала, 

спортских реквзита, спортске опреме, меса, рибе, 

живине, дивљачи, хране, прехрамбених производа, 

кондиторских производа, десерта, пекарских 

производа, деликатесних производа, воћа, цвећа, 

кафе, чајева, какаоа, шећера, пиринча, пива, 

минералне воде, газиране воде и других 

безалкохолних пића, алкохолних пића, шибица, 

дувана; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом интерактивних 

терминала са екранима осетљивим на додир, селфи 

штапова [ручних монопода], паметног прстења, 

смартфона [паметних телефона], паметних сатова, 

опреме за аутомобиле, делова за аутомобиле, возила, 

горива, грађевинских материјала , грађевинских 

материјала од метала, гвожђарије [ситне металне 

робе], електронских компонената, снимљених 

садржаја; пословно управљање малопродајним 

објектима; услуге претплате на телекомуникације за 

друге; прикупљање и систематизација информација у 

бази података у рачунару; прикупљање статистичких 

података; анализе цена и трошкова; организовање 

такмичења у рекламне сврхе; проналажење особља; 

комерцијално управљање лиценцирањем роба и 

услуга за друге; комерцијалне информације и савети 

за потрошаче [продавница савета]; испитивање 

јавног мњења; проналажење особља; услуге 

поређења цена; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; промоција продаје за друге; тражење 

спонзорства; преговарање о пословним уговорима за 

друге; информативне и саветодавне услуге у вези са 

напред наведеним услугама које се пружају преко 

телекомуникационе мреже.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; финансијске информације и савети у 

вези царинских тарифа; информације и савети у вези 

финансија и осигурања; услуге финансијских 

плаћања; услуге електронског плаћања; услуге 

аутоматског плаћања; електронски пренос средстава; 

услуге издавања телефонских картица; издавање 

ваучера и купона; издавање вредносних бонова у 

вези са програмима лојалности купаца; 

спонзорисање спорта, спортских тимова и спортских 

догађаја; управљање осигурањем; услуге осигурања 

за мобилне телекомуникационе апарате и 

инструменте; услуге осигурања за дигиталне таблет 

уређаје; услуге осигурања за рачунарски софтвер и 

хардвер; услуге путног осигурања; услуге осигурања 

возила; услуге осигурања кућа и станова; прикупљање 

прилога за добротворне фондове; услуге кредитних 

картица; услуге везане за дебитне картице; агенције за 

наплату дугова; финансијско спонзорисање; процена 

накнада штете [финансијска процена]; изнајмљивање 

зграда; финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; агенти за некретнине; услуге управљања 

некретнинама које се односе на канцеларијске 

просторе; изнајмљивање непокретности; агенције за 

некретнине; процена некретнина; управљање 

непокретностима; убирање најамнине [станарине]; 

процена поштанских марака; финансијски лизинг; 

услуге управљања непокретностима и зградама; 

управљање имањима; финансирање куповине на рате; 

услуге пружања информација и савета у вези са напред 

наведеним услугама, које се пружају путем 

телекомуникационе мреже.  

Кл. 38:  телекомуникације; емитовање кабловске 

телевизије; комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос 

порука и слика посредством рачунара; услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге]; 

пренос факсимилом; пружање информација у 

области телекомуникација; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; емитовање радио 

програма [радиодифузија]; изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; 

изнајмљивање уређаја за слање порука; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 
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телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; сателитски пренос; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

услуге телеконференција; телеграфске услуге; 

телефонске услуге; емитовање телевизијских 

програма; телекс услуге; пренос дигиталних 

датотека; пренос честитки путем интернета; пренос 

телеграма; услуге говорне поште; новинске агенције; 

бежично емитовање; телекомуникације; услуге 

телекомуникационог портала; приступ садржају, веб 

страницама и порталима; омогућавање приступа 

платформама и порталима на интернету; 

омогућавање приступа садржају, веб страницама и 

порталима; телекомуникационе услуге које се 

пружају путем платформи и портала на интернету и 

других медија; мобилне телекомуникационе мрежне 

услуге; телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније; омогућавање приступа широкопојасним 

телекомуникационим услугама; услуге бежичне 

комуникације; услуге дигиталне комуникације; 

омогућавање приступа телевизији са Интернет 

протоколом; омогућавање приступа Интернету; 

услуге електронске поште и текстуалних порука; 

пружање информација о телекомуникацијама путем 

телекомуникационих мрежа; услуге провајдера 

мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање 

временом приступа мрежама података и базама 

података, нарочито Интернету; комуникацијске 

услуге у вези са омогућавањем приступа базама 

података; изнајмљивање времена приступа 

рачунарским базама података; пружање 

телекомуникационих услуга у виду управљања 

мрежом; омогућавање приступа веб блоговима; 

омогућавање приступа подкастима; услуге 

причаоница за друштвене мреже; пружање услуга 

онлајн форума; форуми за друштвено умрежавање; 

омогућавање веза електронске комуникације; услуге 

усмеравања и повезивања телекомуникација; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

омогућавање приступа рачунарским базама података 

из области друштвених мрежа, друштвеног 

упознавања и забављања; изнајмљивање мобилних 

телефона; телематичке услуге; информативне и 

саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационе мреже.  

Кл. 41:  настава, обука; припремање обуке; услуге 

разоноде; спортске и културне активности; академије 

[образовне]; забавни паркови; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

концерата; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; припрема и вођење 

семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање такмичења у лепоти; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; услуге биоскопа; 

клупске услуге [забавне или образовне]; обука 

[тренирање]; услуге дискотека; пружање услуга у 

области образовања; испити из области образовања; 

услуге забављача; пружање услуга из области забаве 

и разоноде; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; услуге игара на срећу; услуге игара 

пружених онлајн са рачунарске мреже; 

изнајмљивање опреме за играње; услуге клубова 

здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге 

забаве које пружају кампови за одмор; концертне 

дворане; услуге репортерског извештавања; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање спортских такмичења; 

планирање журки [забава]; услуге личног тренера 

[фитнес тренинг]; физичко васпитање; практична 

настава [обука путем демонстрације]; продукција 

музике; продукција радио и телевизијских програма; 

продукција представа; пружање услуга аутомата за 

аркадне игрице; пружање караоке услуга; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; услуге спортских 

објеката; издавање књига; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; титловање; телевизијска 

забава; позоришна продукција; услуге агенција за 

продају карата [разонода]; мерење времена на 

спортским догађајима; услуге интерактивне забаве; 

услуге електронских игара које се пружају путем 

било које комуникационе мреже; услуге разоноде 

које се пружају путем телекомуникационих мрежа; 

организовање музичких догађаја; представљање 

живих наступа; услуге казина; обезбеђивање онлајн 

рачунарских игара; изнајмљивање програма 

рачунарских игара; уговарање, организовање и 

спровођење такмичења у рачунарским играма; 

издавачке услуге; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; издавање књига; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; уговарање, 

организовање и спровођење такмичења, игара и 

квизова у сврху забаве, рекреације, у културне и 

образовне сврхе; организација доделе награда; 

саветодавне услуге по питању каријере; спровођење 

такмичења путем телефона; обука за запошљавање; 

музички снимци, концерти, наступи, продукција, 

издавачке делатности, обука, услуге такмичења и 

услуге компоновања; музички наступи и забава; 

жива музика, концерти, представе и наступи; услуге 

музичке библиотеке; снимање музике; услуге 

снимања и објављивања музике; услуге музичких 

група; подучавање музике; услуге миксовања 

музике; услуге музичког транскрибовања; 

компоновање музике за друге; консултације у вези са 

филмском и музичком продукцијом; изнајмљивање 

фонографских и музичких снимака; пружање 

дигиталне музике која се не може преузети са 
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интернета; услуге пружања информација и савета у 

вези са напред наведеним услугама, које се пружају 

путем телекомуникационе мреже.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

калибрација [мерење]; засејавање облака; рачунарско 

програмирање; ажурирање рачунарског софтвера; 

анализе рачунарских система; грађевинско 

пројектовање; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; саветовање у вези са штедњом 

енергије; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; израда и 

одржавање веб страница за друге; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; дигитализација докумената 

[скенирање]; умножавање рачунарских програма; 

инжењерске услуге; хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова]; услуге индустријског дизајна; 

инсталирање рачунарског софтвера; услуге научних 

лабораторија; геодетско мерење; одржавање 

рачунарског софтвера; испитивање материјала; 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом; услуге дизајнирања паковања; вођење 

студија техничког пројектовања; обезбеђивање алата 

за претраживање [претраживача] на интернету; 

пружање научних информација, савета и 

консултација које се односе на смањење емисије 

угљеника; контрола квалитета; поновно 

успостављање рачунарских података; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера; 

истраживање и развој за друге; мерење земљишта; 

рачунарско програмирање; програмирање опреме за 

обраду података; пружалац апликационих услуга 

(АСП); саветовање у области рачунарског софтвера; 

креирање и одржавање блогова за друге; 

изнајмљивање уређаја и рачунара за обраду 

података; техничке услуге у вези са пројекцијом и 

планирањем опреме за телекомуникације; временска 

прогноза; истраживање из области 

телекомуникационе технологије; праћење мрежних 

система из области телекомуникација; услуге 

техничке подршке у вези са телекомуникацијама и 

уређајима; услуге заштите података; услуге заштите 

података [заштитни зид]; услуге надгледања путем 

рачунарског система безбедности; одржавање 

рачунарског софтвера који се односи на безбедност и 

превенцију ризика код рачунара; ажурирање 

рачунарског софтвера које се односи на заштиту и 

превенцију ризика код рачунара; сигурност, заштита 

и обнова информационих технологија; консултације 

о безбедности интернета; програмирање програма за 

безбедност на Интернету; стручно саветовање које се 

односи на рачунарску безбедност; дизајн и развој 

електронских система за заштиту података; дизајн и 

развој интернет система за сигурност података; 

заштита од рачунарских вируса; откључавање 

[декодирање] мобилних телефона; хостинг веб 

портала; дизајнирање веб портала; софтвер као 

услуга [СААС]; саветодавне услуге из области 

СААС; платформа као услуга [ПааС]; давање у закуп 

рачунара и таблет рачунара; информативне и 

саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационе мреже.  
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(531) 01.15.21; 26.04.13; 29.01.04  

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

(511) Кл. 9:  aпарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати 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 кованицама; регистар 

касе, рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење 

ватре; апарати за пренос звука или слике; таблет 

рачунари; компјутерски хардвер; рачунарски 

апликациони софтвер; рачунарски софтвер који се 

може преузети са интернета; рачунарски софтвер, 

снимљени; апликацијски софтвер за мобилне уређаје, 

апликације за мултимедијалне уређаје које се могу 

преузимати; рачунарске игрице; софтвер за 

рачунарске игрице; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; лични дигитални 

асистенти [ПДА]; џепни лични рачунари; селфи 

штапови [ручни моноподи]; паметно прстење; 
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носива технологија, наиме носиви комуникацијски 

апарати, паметни телефони, ручни сатови, монитори, 

дисплеји, рачунарски хардвер, уређаји за мерење 

активности, аудио опрема, видео дисплеј монитори, 

дигитални електронски уређаји који омогућавају 

приступ Интернету; лаптоп рачунари; драјверски 

софтвер за телекомуникационе мреже и 

телекомуникационе апарате; заштитна одећа; 

заштитне кациге; слушалице; телевизори; уређаји за 

глобално позиционирајући систем [ГПС]; уређаји за 

сателитско навођење; сензори који нису роба која се 

односи на течност или гасове; електронски уређаји, 

сензори и портали (гејтвеји) за интернет 

интелигентних уређаја [ИОТ]; рачунарски хардвер и 

софтвер за употребу у и у вези са уређајима за 

интернет интелигентних уређаја [ИОТ], а да није 

роба која се односи на течност или гасове; 

рачунарски софтвер који је снимљен на оптичке 

компакт дискове [ЦД-ром]; СД меморијске картице; 

паметни мерачи; наочаре за вид; наочаре за сунце; 

заштитне наочаре и кутије за њих; камере; сочива за 

фотографске апарате; софтвер за телекомуникацију; 

сигурносни надзорни уређаји; рачунарски софтвер у 

сигурносне сврхе; рачунарски софтвер за употребу у 

осигуравајућим кућама; СИМ картице; интерактивни 

терминали са екранима осетљивим на додир; антене; 

аларми; електрични каблови; апарати и инструменти 

за хемију; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; компјутерске периферне јединице; 

уређаји за обраду података; дијагностички апарати, 

не за медицинску употребу; апарати за мерење 

удаљености; апарати за снимање удаљености; 

електронске етикете за производе; окулари; спортске 

наочаре; магнетне идентификационе картице; 

апарати за интерну комуникацију; звучници; 

магнетни носиоци података; математички 

инструменти; модеми; апарати за управљање 

мобилним уређајима; софтвер за управљање 

мобилним уређајима; посредни софтвер за 

управљање функцијама софтвера на електронским 

уређајима; софтвер за рачунарске вирусе; рачунарски 

антивирусни софтвер; софтвер за паметне куће; 

уређаји за паметне куће, наиме, паметна звона на 

вратима, паметни звучници, паметни телевизори, 

паметни радио, паметни аларми, паметни сигурносни 

системи, паметни видео монитори, паметни уређаји и 

инструменти за праћење, паметни бројила, паметне 

браве и катанци, паметне браве за врата; уређаји за 

кућну аутоматизацију; систем за забаву у 

аутомобилима; софтвер за заштиту приватности; 

штампачи; програми, сервери, разделници, каблови, 

чворишта и конвертори за штампаче; фото-

штампачи; делови и опрема за напред наведену робу.  

Кл. 35:  oглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; организовање, 

управљање и надзор програма лојалности и 

подстицајних програма; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

научних, наутичких, геодетских, фотографских, 

кинематографских, оптичких апарата и инструмената 

и апарата и инструмената за вагање, мерење, 

сигнализацију, тестирање, спасавање и наставу, 

апарата и инструмената за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије, апарата за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; малопродајне 

услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са 

продајом магнетних носача података, дискова за 

снимање, компакт дискова, ДВД и других 

дигиталних носача података, механизама за апарате 

који се покрећу кованицама, регистар каса, 

рачунских машина, опреме за обраду података, 

рачунара, рачунарског софтвера, апарата за гашење 

ватре, апарата за пренос звука или слике; 

малопродајне услуге и услуге онлајн малопродаје у 

вези са продајом апарата и инструмента за дигиталну 

телекомуникацију, дигиталних таблета, рачунарског 

хардвера, рачунарског софтвера који се може 

преузети са интернета, апликацијског софтвера, 

апликацијског софтвера за мобилне уређаје, 

рачунарских игрица, софтвера за рачунарске игрице, 

личних дигиталних асистената [ПДА]; малопродајне 

услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са 

продајом џепних личних рачунара, мобилних 

телефона, лаптоп рачунара, драјверског софтвера за 

телекомуникационе мреже и телекомуникационе 

апарате, заштитне одеће, заштитних кацига, 

телевизора, слушалица, уређаја за глобално 

позиционирајући систем [ГПС], уређаја за 

сателитско навођење, рачунарског софтвера који је 

снимљен на оптичке компакт дискове [ЦД-ром], СД 

меморијских картица, наочара за вид, наочара за 

сунце; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом заштитних наочара и 

кутија за њих, контактних сочива, камера, сочива за 

фотографске апарате, МП3 читача, компакт-дискова, 

ДВД- дискова, електронских публикација које се 

могу преузимати, датотека слика које се могу 

преузимати, музичких датотека, фајлова, који се 

могу преузимати, подлога за "мишеве", магнета, 

навлака за мобилне телефоне, футрола прилагођених 

за мобилне телефоне; малопродајне услуге и услуге 

онлајн малопродаје у вези са продајом опреме за 

телефонирање слободних руку [хендс фри], 

магнетних картица, кодираних картица, софтвера за 

обраду финансијских трансакција, електронских 

табли за обавештења, батерија, електричних, пуњача 

батерија, сигурносних аларма, сигурносних камера, 

уређаја за контролу сигурности, рачунарског 

софтвера у сигурносне сврхе; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 
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рачунарског софтвера који се користи у осигурању, 

СИМ картица, антена, аларма, електричних каблова, 

апарата и инструмената за хемију, оперативних 

рачунарских програма, снимљених, компјутерских 

периферних јединица, уређаја за обраду података, 

дијагностичких апарата, не за медицинску употребу, 

апарата за мерење удаљености, апарати за снимање 

удаљености, мелодија за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; малопродајне услуге и услуге 

онлајн малопродаје у вези са продајом електронских 

етикета за производе, окулара, спортских наочара, 

магнетних идентификационих картица, апарата за 

интерну комуникацију, звучника, математичких 

инструмената, модема, електричних надзорних 

уређаја, телевизијских апарата, апарата за тестирање 

који нису за медицинску употребу, папира, картона, 

штампаних ствари, фотографија [штампаних], 

канцеларијског материјала и канцеларијског 

прибора, осим намештаја; малопродајне услуге и 

услуге онлајн малопродаје у вези са продајом 

канцеларијског прибора, материјала за обуку и 

наставу, материјала за паковање, школских 

реквизита; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом одеће, обуће, 

покривала за главу, кућних потрепштина и 

кухињског прибора, кухињских посуда, стоног 

посуђа, опреме за кување хране, прибора за јело, 

производа за чишћење, производа за баштованство, 

накита, часовничарских и хронометријских 

инструмената, музичких инструмената, уређаја за 

осветљавање, текстил, текстилних производа за 

домаћинство, намештаја, кућног декора, торби, 

пртљага, тоалетних препарата, козметичких 

препарата, фармацеутских препарата, препарата за 

чишћење; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом торби, пртљага, 

игара и предмета за игру, гимнастичких артикала, 

спортских реквзита, спортске опреме, меса, рибе, 

живине, дивљачи, хране, прехрамбених производа, 

кондиторских производа, десерта, пекарских 

производа, деликатесних производа, воћа, цвећа, 

кафе, чајева, какаоа, шећера, пиринча, пива, 

минералне воде, газиране воде и других 

безалкохолних пића, алкохолних пића, шибица, 

дувана; малопродајне услуге и услуге онлајн 

малопродаје у вези са продајом интерактивних 

терминала са екранима осетљивим на додир, селфи 

штапова [ручних монопода], паметног прстења, 

смартфона [паметних телефона], паметних сатова, 

опреме за аутомобиле, делова за аутомобиле, возила, 

горива, грађевинских материјала , грађевинских 

материјала од метала, гвожђарије [ситне металне 

робе], електронских компонената, снимљених 

садржаја; пословно управљање малопродајним 

објектима; услуге претплате на телекомуникације за 

друге; прикупљање и систематизација информација у 

бази података у рачунару; прикупљање статистичких 

података; анализе цена и трошкова; организовање 

такмичења у рекламне сврхе; проналажење особља; 

комерцијално управљање лиценцирањем роба и 

услуга за друге; комерцијалне информације и савети 

за потрошаче [продавница савета]; испитивање 

јавног мњења; проналажење особља; услуге 

поређења цена; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; промоција продаје за друге; тражење 

спонзорства; преговарање о пословним уговорима за 

друге; информативне и саветодавне услуге у вези са 

напред наведеним услугама које се пружају преко 

телекомуникационе мреже.  

Кл. 36:  oсигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; финансијске информације и савети у 

вези царинских тарифа; информације и савети у вези 

финансија и осигурања; услуге финансијских 

плаћања; услуге електронског плаћања; услуге 

аутоматског плаћања; електронски пренос средстава; 

услуге издавања телефонских картица; издавање 

ваучера и купона; издавање вредносних бонова у 

вези са програмима лојалности купаца; 

спонзорисање спорта, спортских тимова и спортских 

догађаја; управљање осигурањем; услуге осигурања 

за мобилне телекомуникационе апарате и 

инструменте; услуге осигурања за дигиталне таблет 

уређаје; услуге осигурања за рачунарски софтвер и 

хардвер; услуге путног осигурања; услуге осигурања 

возила; услуге осигурања кућа и станова; прикупљање 

прилога за добротворне фондове; услуге кредитних 

картица; услуге везане за дебитне картице; агенције за 

наплату дугова; финансијско спонзорисање; процена 

накнада штете [финансијска процена]; изнајмљивање 

зграда; финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; агенти за некретнине; услуге управљања 

некретнинама које се односе на канцеларијске 

просторе; изнајмљивање непокретности; агенције за 

некретнине; процена некретнина; управљање 

непокретностима; убирање најамнине [станарине]; 

процена поштанских марака; финансијски лизинг; 

услуге управљања непокретностима и зградама; 

управљање имањима; финансирање куповине на рате; 

услуге пружања информација и савета у вези са напред 

наведеним услугама, које се пружају путем 

телекомуникационе мреже.  

Кл. 38:  телекомуникације; емитовање кабловске 

телевизије; комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос 

порука и слика посредством рачунара; услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге]; 

пренос факсимилом; пружање информација у 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 

152 ЗИС / RS / IPO 

 

области телекомуникација; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом; емитовање радио 

програма [радиодифузија]; изнајмљивање времена 

приступа глобалним рачунарским мрежама; 

изнајмљивање уређаја за слање порука; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; сателитски пренос; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

услуге телеконференција; телеграфске услуге; 

телефонске услуге; емитовање телевизијских 

програма; телекс услуге; пренос дигиталних 

датотека; пренос честитки путем интернета; пренос 

телеграма; услуге говорне поште; новинске агенције; 

бежично емитовање; телекомуникације; услуге 

телекомуникационог портала; приступ садржају, веб 

страницама и порталима; омогућавање приступа 

платформама и порталима на интернету; 

омогућавање приступа садржају, веб страницама и 

порталима; телекомуникационе услуге које се 

пружају путем платформи и портала на интернету и 

других медија; мобилне телекомуникационе мрежне 

услуге; телекомуникационе услуге фиксне 

телефоније; омогућавање приступа широкопојасним 

телекомуникационим услугама; услуге бежичне 

комуникације; услуге дигиталне комуникације; 

омогућавање приступа телевизији са Интернет 

протоколом; омогућавање приступа Интернету; 

услуге електронске поште и текстуалних порука; 

пружање информација о телекомуникацијама путем 

телекомуникационих мрежа; услуге провајдера 

мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање 

временом приступа мрежама података и базама 

података, нарочито Интернету; комуникацијске 

услуге у вези са омогућавањем приступа базама 

података; изнајмљивање времена приступа 

рачунарским базама података; пружање 

телекомуникационих услуга у виду управљања 

мрежом; омогућавање приступа веб блоговима; 

омогућавање приступа подкастима; услуге 

причаоница за друштвене мреже; пружање услуга 

онлајн форума; форуми за друштвено умрежавање; 

омогућавање веза електронске комуникације; услуге 

усмеравања и повезивања телекомуникација; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

омогућавање приступа рачунарским базама података 

из области друштвених мрежа, друштвеног 

упознавања и забављања; изнајмљивање мобилних 

телефона; телематичке услуге; информативне и 

саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационе мреже.  

Кл. 41:  настава, обука; припремање обуке; услуге 

разоноде; спортске и културне активности; академије 

[образовне]; забавни паркови; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

концерата; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; припрема и вођење 

семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; 

организовање такмичења у лепоти; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; услуге биоскопа; 

клупске услуге [забавне или образовне]; обука 

[тренирање]; услуге дискотека; пружање услуга у 

области образовања; испити из области образовања; 

услуге забављача; пружање услуга из области забаве 

и разоноде; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; услуге игара на срећу; услуге игара 

пружених онлајн са рачунарске мреже; 

изнајмљивање опреме за играње; услуге клубова 

здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге 

забаве које пружају кампови за одмор; концертне 

дворане; услуге репортерског извештавања; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање спортских такмичења; 

планирање журки [забава]; услуге личног тренера 

[фитнес тренинг]; физичко васпитање; практична 

настава [обука путем демонстрације]; продукција 

музике; продукција радио и телевизијских програма; 

продукција представа; пружање услуга аутомата за 

аркадне игрице; пружање караоке услуга; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; услуге спортских 

објеката; издавање књига; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; титловање; телевизијска 

забава; позоришна продукција; услуге агенција за 

продају карата [разонода]; мерење времена на 

спортским догађајима; услуге интерактивне забаве; 

услуге електронских игара које се пружају путем 

било које комуникационе мреже; услуге разоноде 

које се пружају путем телекомуникационих мрежа; 

организовање музичких догађаја; представљање 

живих наступа; услуге казина; обезбеђивање онлајн 

рачунарских игара; изнајмљивање програма 

рачунарских игара; уговарање, организовање и 

спровођење такмичења у рачунарским играма; 

издавачке услуге; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; издавање књига; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; уговарање, 

организовање и спровођење такмичења, игара и 

квизова у сврху забаве, рекреације, у културне и 

образовне сврхе; организација доделе награда; 

саветодавне услуге по питању каријере; спровођење 

такмичења путем телефона; обука за запошљавање; 

музички снимци, концерти, наступи, продукција, 

издавачке делатности, обука, услуге такмичења и 

услуге компоновања; музички наступи и забава; 
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жива музика, концерти, представе и наступи; услуге 

музичке библиотеке; снимање музике; услуге 

снимања и објављивања музике; услуге музичких 

група; подучавање музике; услуге миксовања 

музике; услуге музичког транскрибовања; 

компоновање музике за друге; консултације у вези са 

филмском и музичком продукцијом; изнајмљивање 

фонографских и музичких снимака; пружање 

дигиталне музике која се не може преузети са 

интернета; услуге пружања информација и савета у 

вези са напред наведеним услугама, које се пружају 

путем телекомуникационе мреже.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање и 

развој рачунарског хардвера и софтвера; калибрација 

[мерење]; засејавање облака; рачунарско 

програмирање; ажурирање рачунарског софтвера; 

анализе рачунарских система; грађевинско 

пројектовање; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; саветовање у вези са штедњом 

енергије; конвертовање података или докумената са 

физичких на електронске носаче; израда и одржавање 

веб страница за друге; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

дигитализација докумената [скенирање]; умножавање 

рачунарских програма; инжењерске услуге; хостинг 

рачунарских сајтова [веб сајтова]; услуге индустријског 

дизајна; инсталирање рачунарског софтвера; услуге 

научних лабораторија; геодетско мерење; одржавање 

рачунарског софтвера; испитивање материјала; 

праћење рачунарских система даљинским приступом; 

услуге дизајнирања паковања; вођење студија 

техничког пројектовања; обезбеђивање алата за 

претраживање [претраживача] на интернету; пружање 

научних информација, савета и консултација које се 

односе на смањење емисије угљеника; контрола 

квалитета; поновно успостављање рачунарских 

података; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање веб сервера; истраживање и развој за 

друге; мерење земљишта; рачунарско програмирање; 

програмирање опреме за обраду података; пружалац 

апликационих услуга (АСП); саветовање у области 

рачунарског софтвера; креирање и одржавање блогова 

за друге; изнајмљивање уређаја и рачунара за обраду 

података; техничке услуге у вези са пројекцијом и 

планирањем опреме за телекомуникације; временска 

прогноза; истраживање из области телекомуникационе 

технологије; праћење мрежних система из области 

телекомуникација; услуге техничке подршке у вези са 

телекомуникацијама и уређајима; услуге заштите 

података; услуге заштите података [заштитни зид]; 

услуге надгледања путем рачунарског система 

безбедности; одржавање рачунарског софтвера који се 

односи на безбедност и превенцију ризика код 

рачунара; ажурирање рачунарског софтвера које се 

односи на заштиту и превенцију ризика код 

рачунара; сигурност, заштита и обнова 

информационих технологија; консултације о 

безбедности интернета; програмирање програма за 

безбедност на Интернету; стручно саветовање које се 

односи на рачунарску безбедност; дизајн и развој 

електронских система за заштиту података; дизајн и 

развој интернет система за сигурност података; 

заштита од рачунарских вируса; откључавање 

[декодирање] мобилних телефона; хостинг веб 

портала; дизајнирање веб портала; софтвер као 

услуга [СААС]; саветодавне услуге из области 

СААС; платформа као услуга [ПааС]; давање у закуп 

рачунара и таблет рачунара; информативне и 

саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које 

се пружају путем телекомуникационе мреже.  
 

(111) 80031 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1536 (220) 11.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) Предузеће за производњу чипса и других 

производа од кромпира "CHIPS WAY" DOO, 

Милутина Мандића бб, 32000 Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 05.09.17; 07.03.20; 08.07.05; 08.07.08; 19.03.05; 

24.09.05; 25.05.02; 26.01.16; 26.01.22; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, црна, жута, бела и зелена  

(511) Кл. 30:  флипс.  
 

(111) 80032 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1563 (220) 17.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) Navigator Business Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 
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(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08 

(591) сива: СМYК 0 0 0 50-RAL 7004, наранџаста: 

СМYК 0 80 95 0-RAL 3024, црна: СМYК 0 0 0 100-

RAL 9005  

(511) Кл. 36:  послови везани за непокретности.  

Кл. 41:  разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 45:  правне услуге.  
 

(111) 80033 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1537 (220) 11.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) Предузеће за производњу чипса и других 

производа од кромпира "CHIPS WAY" DOO, 

Милутина Мандића бб, 32000 Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.04; 07.03.20; 08.07.05; 08.07.09; 24.09.05; 

25.05.02; 26.01.16; 26.01.22; 26.11.07; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, црна, жута, бела и зелена  

(511) Кл. 30:  кокице.  
 

(111) 80034 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1564 (220) 17.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) Navigator Business Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) наранџаста: СМYК 0 80 95 0-RAL 3024, црна: 

СМYК 0 0 0 100-RAL 9005  

(511) Кл. 36:  послови везани за непокретности.  

Кл. 41:  разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 45:  правне услуге.  
 

(111) 80035 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1554 (220) 16.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

 

(732) АД ИМЛЕК, Индустријско насеље бб,  

11213, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

MOJA KRAVICA 

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 30:  какао, сладоледи, сосови, колачи и 

посластице.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  
 

(111) 80036 (181) 29.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1651 (220) 29.09.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 

(540) 

BZ1X 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80037 (181) 20.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1403 (220) 20.08.2020. 

 (151) 23.03.2021. 

(300) 079945   28.02.2020.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 

Little Falls Drive, Suite 100  , Wilmington  DE 19808-

1674 , US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.01; 25.07.20; 26.04.02; 26.04.12; 26.04.13; 

26.04.22; 26.11.12; 27.01.12; 27.05.12; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) светло сива, тамно сива, светло зелена, тамно 

зелена.  

(511) Кл. 34:  Приоритет од 28.2.2020. године, на 

основу приоритетног уверења JM број 079945: 

цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани дуван; 

дуван за луле; производи од дувана; замене за дуван 
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(које нису за употребу у медицини); цигаре; 

цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 80038 (181) 12.09.2026. 

(210) Ж- 2016-1505 (220) 12.09.2016. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) Millennium & Copthorne International Limited, 9 

Raffles Place, #12-01, Republic Plaza, 048619, 

Singapore, SG 

(740) Драгољуб Ћосовић адвокат, Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.07  

(511) Кл. 43:  услуге привременог смештаја, смештај 

(привремено изнајмљивање), услуге кетеринга 

(храна и пиће), изнајмљивање просторија за 

састанке, услуге ресторана, услуге кафића, услуге 

резервације привременог смештаја; обезбеђивање 

приременог стамбеног смештаја; обезбеђивање 

апартманских услуга; хотелске услуге.   
 

(111) 80039 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1673 (220) 01.10.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ2 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80040 (181) 30.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1660 (220) 30.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 

(540) 

BZ2X 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80041 (181) 03.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1480 (220) 03.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) SUPERSOLUTION DOO Beograd Voždovac, 

Генерала Анрија, 11040, Београд, RS 

(740) Адвокат Горан Хрустановић, Војводе Петка 14, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.11; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и бела  

(511) Кл. 18:  торбе. 

Кл. 25:  обућа.  
 

(111) 80042 (181) 07.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1492 (220) 07.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) SKY CORPORATION DOO BEOGRAD, 

Димитрија Туцовића 28а, 11050 Звездара-Београд, RS 

(740) Адвокат Владица Станић, Стјепана Љубише бр. 

10, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.06  

(591) сива боја (#4a4a4a)  

(511) Кл. 35:  промоција продаје за друге; 

презентација производа путем средстава 

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

маркетинг; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; услуге посредовања у 

трговини; обезбеђивање онлине тржишта за купце и 

продавце роба и услуга.   

Кл. 39:  путничке резервације.  

Кл. 41:  услуге разоноде; клупске услуге (забавне или 

образовне); информације из области забаве и 

разоноде; планирање забава; електронско 

издаваштво; услуге агенције за продају карата 

(разонода).   
 

(111) 80043 (181) 09.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1510 (220) 09.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) ZANATSKO GRAFIČKA TRGOVINSKA 

RADNJA JUNIOR MD DRAGAN MILIĆEVIĆ 

PREDUZETNIK LOZNICA, Бакал Милосава бр. 96, 

15300, Лозница, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр. 

127/91, 11 070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

 

(531) 03.01.08; 03.01.16; 26.01.02; 26.01.05; 26.01.18; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) тамно плава, плава, љубичаста, розе, наранџаста, 

жута, зелена и црвена.  

(511) Кл. 3:  тоалетни производи [средства за личну 

хигијену], марамице натопљене са козметичким 

лосионима, марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке, марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење.  

Кл. 16:  хигијенски папир, тоалет папир, папир, 

марамице од папира, табаци од рецикловане 

целулозе за умотавање, стоне салвете од папира, 

убруси од папира, убруси за лице од папира, 

марамице од папира за чишћење.  

Кл. 35:  рекламирање преко плаката, дистрибуција 

рекламног материјала, ажурирање огласних 

материјала, дистрибуција узорака, истраживање 

тржишта, објављивање рекламних текстова, 

оглашавање, рекламирање, рекламирање преко 

телевизије, рекламирање на радију, маркетиншка 

истраживања, презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало, 

оптимизација претраживача за промоцију продаје, 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала.  
 

(111) 80044 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1670 (220) 01.10.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(300) 080234   07.04.2020.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little 

Falls Drive, Suite 100 , Wilmington, DE 19808-1674 , US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LOVE THE NOW 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани 

дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за дуван 

(које нису за употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; 

упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре; шибице; 

производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за цигарете; 

филтери за цигарете; џепне машинице за мотање цигарета; 

ручне машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 80045 (181) 30.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1658 (220) 30.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

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

York 10017, US 

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

11040, Београд 

(540) 

CIBINQO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за медицинску и 

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.   
 

(111) 80046 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1671 (220) 01.10.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (Germany) 

GmbH, Alsterufer 4, Hamburg 20354, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) светло плава  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 80047 (181) 21.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1587 (220) 21.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) Društvo za proizvodnju, preradu i promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Геогрија Јакшића 14, 15300 

Лозница, RS 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MONELLY 

(511) Кл. 35:  услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте.  

Кл. 37:  грађевинско конструисање, грађевински 

надзор, услуге изградње објеката.  

Кл. 43:  услуге хотела; услуге обезбеђивања хране и 

пића; приватни смештај; услуге мотела; 

изнајмљивање просторија за састанке; услуге 

ресторана.  
 

(111) 80048 (181) 23.11.2030. 

(210) Ж- 2020-2043 (220) 23.11.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

Carretera A Tecualtitan Km 0.676, San Miguel 

Zapotitlan, Poncitlan, 45977, Jalisco, MX 

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

Студенстки трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MASTERCOP ACT 

(511) Кл. 5:  пестициди, инсектициди, фунгициди и 

хербициди.  
 

(111) 80049 (181) 10.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1518 (220) 10.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) ЈКП "Инфостан технологије" Београд, 

Данијелова 33, 11000 Београд, RS 

 

 

 

(540) 

 

(531) 20.05.13; 24.17.02; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) CMYK (0, 0, 0, 0), CMYK (0, 0, 0, 0) - 80%, 

CMYK (0, 0, 0, 0) - 60% , CMYK (0, 0, 0, 0),  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 36:  услуге у вези са финансијским и новчаним 

пословима.  

Кл. 38:  услуге емитовања и преноса података.  

Кл. 42:  електронско похрањивање података, 

платформа као услуга (PaaS), ажурирање 

рачунарског софтвера.  
 

(111) 80050 (181) 10.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1517 (220) 10.09.2020. 

 (151) 24.03.2021. 

(732) ЈКП "Инфостан технологије" Београд, 

Данијелова 33, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.05.13; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) CMYK (73, 41, 0,0), CMYK (64, 27, 0, 0), 

CMYK (50, 14, 0, 0), CMYK (73, 41, 0, 0)  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 36:  услуге у вези са финансијским и новчаним 

пословима.  

Кл. 38:  услуге емитовања и преноса података.  

Кл. 42:  електронско похрањивање података, 

платформа као услуга (PaaS), ажурирање 

рачунарског софтвера.  
 

(111) 80051 (181) 27.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1444 (220) 27.08.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) VREMEPLOV 024 DOO SUBOTICA, Јована 

Микића 214, Суботица, RS 

(740) Адвокат Јован Рајић , Краља Петра 70/11, 

11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 09.01.09; 24.03.07; 24.03.18; 24.17.02; 27.05.09; 

27.05.13; 29.01.01; 29.01.05; 29.01.06  

(591) бела, светло љубичаста, тамно љубичаста, 

црвена, ружичаста  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи; 

уља и масти за исхрану.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед (замрзнута вода).  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

ресторана; декорисање хране; декорисање колача; 

кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге кантина; услуге снек-барова; 

услуге барова; прављење скулптура од хране; 

информације и савети у вези са припремањем 

оброка.  
 

(111) 80052 (181) 28.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1448 (220) 28.08.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju i promet 

lekova PharmaS doo, Beograd (Palilula), Вилине 

воде бб, 11000, Београд, RS 

(540) 

MAGNEZIJUM POSITIVO 

(511) Кл. 5:  додаци исхрани који се првенствено 

састоје од магнезијума; додаци исхрани који се 

углавном састоје од магнезијума; магнезијумове 

соли за фармацеутску употребу; магнезијум сулфат 

за фармацеутску употребу; магнезијум оксид за 

медицинску употребу; магнезијум хидроксид за 

медицинску употребу; магнезијум за фармацеутске 

потребе; витамински напици; витамински 

приправци; витамински додаци; витамини и 

витамински приправци; хемијско-фармацеутски 

производи; хемијски препарати за медицинске 

потребе; хемијски препарати за фармацеутске 

потребе; храна за одојчад; дијететске супстанце за 

медицинске потребе; хигијенски приправци за 

медицинске потребе; хигијенски приправци за 

медицинску употребу; фармацеутски производи и 

природна лековита средства; приправци за употребу 

као прехрамбени додаци за људе [медицински]; 

фармацеутски приправци за људску примену; 

фармацеутски приправци за регулацију имуног 

система; фармацеутски препарати за лечење 

поремећаја дигестивног сиситема; додатци исхрани 

за људе и животиње; додаци исхрани који садрже 

витамине; додаци исхрани и дијететски приправци; 

додаци исхрани; дијететски прехрамбени приправци 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски и 

храњиви додаци; хомеопатски фармацеутски 

производи; фармацеутски приправци и супстанце; 

фармацеутски приправци.  
 

(111) 80053 (181) 23.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1608 (220) 23.09.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) SmartCat d.o.o. Novi Sad, Мирослава Антића 2, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Сергеј Дамјанов, Мирослава Антића 4,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 29.01.04; 

29.01.08  

(591) црна 221Ф1Ф, тамно плава 0Ц71ББ, светлије 

плава 00А2Е5  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи.   

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(111) 80054 (181) 22.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1612 (220) 22.09.2020. 

 (151) 25.03.2021. 
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(732) MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA), 

Зрењанински пут 84ц, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.11; 26.01.18; 26.04.03; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02 

(591) златно жута (Pantone 874C)  

(511) Кл. 41:  услуге игара на срећу.  
 

(111) 80055 (181) 15.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1180 (220) 15.07.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.20; 02.03.01; 02.03.04; 24.01.05; 24.01.17; 

25.01.15; 25.01.25; 25.05.02; 28.05.00; 29.01.15  

(591) беж, бордо, златна, браон, црна, љубичаста.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за вино; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за вино.   

Кл. 33:  вино.  

Кл. 35:  оглашавање; укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге промета, трговине на 

велико и мало вином.  
 

(111) 80056 (181) 15.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1181 (220) 15.07.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.04; 02.01.20; 24.01.05; 24.01.17; 

25.01.15; 25.01.25; 25.05.02; 28.05.00; 29.01.15  

(591) црна, златна, жута, љубичаста, бордо, браон, 

беж, бела.   

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за вино; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за вино.   

Кл. 33:  вино.  

Кл. 35:  оглашавање; укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови, маркетиншки послови; услуге 

промета, трговине на велико и мало вином.  
 

(111) 80057 (181) 15.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1182 (220) 15.07.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.20; 05.07.10; 06.19.16; 24.01.05; 24.01.17; 

25.01.15; 25.01.25; 25.05.02; 27.05.02; 29.01.15  

(591) црвена, жута, златна, бела, црна, браон, бордо, 

љубичаста.   

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за вино; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за вино.   
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Кл. 33:  вино.  

Кл. 35:  оглашавање; укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге промета, трговине на 

велико и мало вином.  
 

(111) 80058 (181) 15.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1183 (220) 15.07.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Cara Lazara 291, 

37000, Kruševac, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.20; 06.19.07; 06.19.16; 24.01.05; 24.01.17; 

25.05.02; 25.07.07; 27.05.13  

(591) црна, светло сива.   

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за вино; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за вино.   

Кл. 33:  вино.  

Кл. 35:  оглашавање; укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге промета, трговине на 

велико и мало вином.  
 

(111) 80059 (181) 22.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1602 (220) 22.09.2020. 

 (151) 25.03.2021. 

(732) Милан Стојковић, Бранка Крсмановића 2/54, 

Ниш, RS 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,  

11090, Београд 

(540) 

TRIOSEPT 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати укључујући и сапун, 

течни сапун, сапун за бријање, комади сапуна, 

тоалетне воде, миришљаве воде, препарати за 

чишћење, тоалетни производи (средства за личну 

хигијену), влажне марамице, средства за вагинално 

испирање за личну хигијену.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

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 

укључујући и мелеме за медицинску употребу, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе.   
 

(111) 80060 (181) 07.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1116 (220) 07.07.2020. 

 (151) 26.03.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV CLASSIC MINT  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, 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.  
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(111) 80061 (181) 07.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1117 (220) 07.07.2020. 

 (151) 26.03.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат, "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV CLASSIC BLOND  

(511) Кл. 34:  Жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, 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.  
 

(111) 80062 (181) 14.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1356 (220) 14.08.2020. 

 (151) 26.03.2021. 

(732) CHONGQING JUNRI COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., O1, No. 58, Meijia 

Road,, Nan'an District, Chongqing, CN 

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

(540) 

OriginOS 

(511) Кл. 9:  оперативни системи за мобилне 

телефоне, паметне телефоне, паметне сатове, 

паметне наочаре, таблет рачунаре, ноутбук рачунаре 

и паметне телевизоре; софтвер за оперативни систем 

за мобилне телефоне, паметне телефоне, паметне 

сатове, паметне наочаре, таблет рачунаре, ноутбук 

рачунаре и паметне телевизоре.  
 

(111) 80063 (181) 18.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1372 (220) 18.08.2020. 

 (151) 26.03.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

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

(540) 

TOGETHER. FORWARD.  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за пушаче, 

укључујући папир за цигарете, тубе за цигарете, филтере 

за цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, табакере 

и пепељаре, 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.  
 

(111) 80064 (181) 21.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1415 (220) 21.08.2020. 

 (151) 26.03.2021. 

(732) VASNIA TRADING LIMITED  , 13 Karaiskakis 

Street, P.C. 3032 Limassol   , CY 

(740) Адвокат Ђанић Борислав , Васе Стајића 14, 

24000 Суботица 

(540) 

SIMEX TOP PELINKOVAC 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(111) 80065 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1541 (220) 15.09.2020. 

 (151) 26.03.2021. 

(732) ŽELJKO SAVIĆ PREDUZETNIK 

PROIZVODNJA RAKIJE DESTILERIJA SALAŠ 

NAŠ HORGOŠ, Фодорова дуж 15, 24410, Хоргош, RS 
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(540) 

ODJEDARED 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(111) 80066 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1540 (220) 15.09.2020. 

 (151) 29.03.2021. 

(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца 

14, 24000, Суботица, RS 

(540) 

Densiko 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати;- дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 80067 (181) 19.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1389 (220) 19.08.2020. 

 (151) 29.03.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740)  "Карановић & Партнерс" о.а.д., Ресавска 23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 24.17.25; 26.11.13; 26.15.01; 27.05.05; 

27.05.22; 29.01.14  

(591) црна, бела, плава, љубичаста.  

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; 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 

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, филтере за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљаче; шибице.  

(111) 80068 (181) 19.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1390 (220) 19.08.2020. 

 (151) 29.03.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) "Карановић & Партнерс" о.а.д. , Ресавска 23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.01; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.11.08; 

27.05.11  

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; 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 

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, филтере за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљаче; шибице.  
 

(111) 80069 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1552 (220) 16.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) Liang Yongqi, Unit 101,Block 2,Hexinyajing 

Garden, No.39,Annan Road, Taijiang District, 350000,  

Fuzhou Fujian , CN 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(591) црна  

(511) Кл. 14:  накит; кутије за накит; наруквице 

[накит]; прстење [накит]; минђуше; огрлице [накит]; 

ручни часовници; привесци за кључеве [прстенови за 

кључеве са ситним украсима или украсним 

привесцима]; брошеви [накит]; материјали за накит.  
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Кл. 25:  одећа; опрема за бебе [одећа]; доњи веш; 

шешири; ципеле; чарапе и плетена трикотажа; 

рукавице [одећа]; шалови, мараме; одећа за купање; 

појасеви и стезници; гаће.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; промоција продаје за друге; 

консултације у вези са избором особља; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; услуге агенција за увоз и 

извоз; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; помоћ у пословном 

управљању; секретарске услуге.  
 

(111) 80070 (181) 25.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1632 (220) 25.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) FIREFLY PRODUCTIONS д.о.о. Београд, 

Стеријина 15, Београд, RS 

(740) Александар Поповић, адвокат, Палмотићева 

16а, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 26.13.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, златна  

(511) Кл. 9:  уређаји за монтажу кинематографских 

филмова; цртани филмови; апарати за сечење филма; 

филмови, осветљени; кинематографски филм, 

осветљен.  

Кл. 38:  пружање информација у области 

телекомуникације; пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 41:  услуге филмских студија; продукција радио 

и телевизијских програма; услуге стављања на 

располагање телевизијских програма, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; 

изајмљивање филмова; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; приказивање филмова у 

биоскопима; режирање филмова, осим рекламних 

филмова; дистрибуција филмова; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев.   
 

(111) 80071 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1549 (220) 15.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident 

Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, 

B37 7YN Birmingham , UK 

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

11040, Београд 

(540) 

TRAILMAX RAID 

(511) Кл. 12:  пнеуматске гуме.  
 

(111) 80072 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1545 (220) 15.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) Rapala VMC Oyj, Tehtaantie 2, 17200 

VÄÄKSY, Finland, FI 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(511) Кл. 28:  риболовачки прибор; пловци за 

пецање; штапови за пецање; удице за пецање; 

машинице за пецање; најлон за пецање; мамци за 

пецање; варалице за пецање; држачи за штапове за 

пецање; вештачи мамци за пецање; сензори за 

загрижај (риболовачка опрема); аларми за загрижај и 

индикатори трзаја за риболов; торбе за спортско 

пецање; пецарошке мреже; кутије за пецарошки 

прибор; посуде за пецарошки прибор; олово (тегови) 

за пецање; лептири варалице за употребу у пецању; 

безбедносни појасеви за риболовце.  
 

(111) 80073 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1524 (220) 11.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD, 

Београдског батаљона 4, Београд, RS 

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

(540) 

JOIAL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 80074 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1527 (220) 11.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) "TERRA CO." doo Novi Sad, Змај Јовина 26, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Никола Грбић, Партизанска 54,  

22400, Рума 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 

164 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03  

(591) тамно маслинасто зелена  

(511) Кл. 5:  дијететски додатак (додатак исхрани) за људе.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 80075 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1526 (220) 11.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) "TERRA CO." doo Novi Sad, Змај Јовина 26, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Никола Грбић, Партизанска 54, 22400, 

Рума 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03  

(591) тамно маслинасто зелена  

(511) Кл. 5:  дијететски додатак (додатак исхрани) за 

људе.  

Кл. 35:  оглашавање.  
 

(111) 80076 (181) 29.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1652 (220) 29.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, 

Водоводска158, 11000, Београд - Чукарица, RS 

(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80077 (181) 29.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1653 (220) 29.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

 

(732) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска 

158, 11000, Београд - Чукарица, RS 

(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80078 (181) 23.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1620 (220) 23.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I 

TRGOVINU BELL CHEMICALS, BANATSKO 

VELIKO SELO, Војвођанска 27, Кикинда, Банатско 

Велико Село, RS 

(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Милентијева 

46, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 3:  течности за чишћење ветробранских 

стакала; течности за чишћење стакала.  
 

(111) 80079 (181) 29.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1656 (220) 29.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска 

158, 11000, Београд - Чукарица, RS 

(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80080 (181) 16.06.2030. 

(210) Ж- 2020-917 (220) 16.06.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) Alma Lasers Ltd, 14 Halamish St.,POB 3021, 

Caesarea Industrial Park, 3088900 , Caesarea, IL 

(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија 

14, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу; 

апарати, уређаји и производи за одојчад; наиме игле 

за медицинску употребу, игле за зашивање, 

хируршке, рукавице за медицинску употребу, 

јастуци за употребу у медицини, хируршки прибор, 

вреће са ледом за медицинску употребу, убризгивачи 

за медицинску употребу, ласери за медицинску 

употребу, ласери за уклањање длака, ласери за 

подмлађивање коже, апарати за уклањање тетоважа, 

ласери за уклањање оштећења на кожи, ласери за 

уклањање вена, апарати за редуковање масти у телу, 

ласери за лечење псоријазе, ласери за лечење екцема 

и себореичног дерматитиса, апарати за лечење 

витилига, целулита и акни, лампе за медицинску 

употребу, шприцеви за медицинску употребу, 

апарати који се користе у медицинским анализама, 

маске које користи медицинско особље, медицински 

водећи конац, апарати за ДНК и РНК тестове за 

употребу у медицини, фластери за хлађење за 

медицинску употребу.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, наиме 

академије (образовне), учење на даљину, настава, 

обука, услуге пружања обуке, организовање вођење 

конференција, организовање вођење конгреса, 

организовање изложби за образовне потребе, 

практична настава (обука путем демонстрације), 

организовање и вођење радионица (обука), 

организовање и вођење образовних форума уживо. 

Кл. 44:  медицинске услуге; хигијенска заштита и 

нега лепоте за људе; наиме услуге медицинских 

клиника, болничке услуге, здравствена нега, 

медицинска помоћ, пластична хирургија, 

изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге коришћења ласера и 

апарата за уклањање длака, подмлађивање коже, 

уклањање тетоважа, уклањање оштећења на кожи, 

уклањање вена, редуковање масти у телу, лечење 

псоријазе, екцема, себореичног дерматитиса, 

витилига, целулита и акни.  
 

(111) 80081 (181) 07.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1119 (220) 07.07.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) Меди креди кард доо, Војводе Степе 114-116, 

11000, Београд, RS 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.01.24; 26.11.01; 26.11.13; 29.01.03; 29.01.04 

(591) плава и зелена.   

(511) Кл. 36:  осигурање, финансијски послови, 

монетарни послови.  
 

(111) 80082 (181) 21.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1600 (220) 21.09.2020. 

 (151) 30.03.2021. 

(732) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja 

farmaceutskih preparata, pesticidа i sredstava za 

DDD Subotica, , Београдски 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; 27.05.21; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

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

# ffffff, црвена - PANTONE 1795 C 5 - M 100 - Y 93 - 

K 0 R 220 - G 13 - B 31 # dc0d1f, плава - PANTONE 

293 C 100 - M 75 - Y 10 - K 5 R 4 - G 40 - B 140 # 04468 c 
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(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди.  

Кл. 31:  храна и пиће за животиње.  
 

(111) 80083 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1550 (220) 15.09.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Драгана Мирковић, Книнска 6,  

12000, Пожаревац, RS 

(540) 

Драгана Мирковић 

(511) Кл. 9:  тонски носачи звука; дискови за 

снимање звука; грамофонске плоче; компакт дискови 

[аудио-видео]; музичке датотеке, фајлови, које се 

могу преузимати; датотеке слика које се могу 

преузимати.   

Кл. 35:  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.   

Кл. 41:  услуге разоноде; изнајмљивање аудио 

снимака; продукција радио и телевизијских 

програма; продукција музике; омогућавање 

коришћења онлајн музике, која се не може 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; услуге стављања 

на располагање телевизијских програма, који се не 

могу преузимати, путем видео записа на захтев.   
 

(111) 80084 (181) 25.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1634 (220) 25.09.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Предузеће за производњу чипса и других 

производа од кромпира "CHIPS WAY" DOO, 

Милутина Мандића бб, 32000 Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 07.03.20; 08.07.05; 08.07.08; 19.03.05; 

24.09.05; 25.05.02; 26.01.16; 26.01.22; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, црна, бела, жута, сребрна  

(511) Кл. 30:  флипс.  
 

(111) 80085 (181) 04.06.2030. 

(210) Ж- 2020-842 (220) 04.06.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO 

MEGA DOO STARA PAZOVA, Европска б.б., 

22300, Стара Пазова, RS 

(740) АОД МСА ИП- Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.06; 29.01.07  

(591) бела, браон.  

(511) Кл. 6:  браварски производи, производи од 

обичних метала, нарочито мали метални грађевински 

производи, цевчице и цеви од метала, преносиве 

металне конструкције, металне цеви за завесе, 

металне гарнишне, алуминијумски профили, 

алуминијумски ланчићи, ситни делови од 

алуминијума и других метала, алуминијумски 

поклопци, прозорске ролетне од метала, ролетне од 

челика, метални граничници за заустављање врата, 

металне шарке за велика врата, шипке за металне 

ограде, прозорске ременице, резе за прозорске 

оквире, окови за прозоре, звекири за врата, метални, 

капци, затварачи, од метала, крилни прозори од 

метала, рамови за прозоре од метала, рамови, 

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

делови од метала за намештај, делови од метала за 

кревете, делови за врата од метала, метални 

рукохвати за каду, метални граничници за прозорске 

оквире, метални граничници за врата, метални 

носачи за намештај, метални оквири камина [полице 

над камином].  

Кл. 17:  унутрашње прозорске ролетне од ПВЦ-а; 

гарнишне од ПВЦ-а; пластични ситни делови; 

пластични ланчићи; пластични поклопци.  

Кл. 20:  шипке за завесе (гарнишне); шине за завесе 

(гарнишне); завеса од перли, украсна; параван, 

преграда (намештај); кукице за завесе; текстилне 

ролетне за прозоре, унутрашње; простирке за 
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спавање; покретне преграде; папирне ролетне; 

застори; унутрашњи прозорски застори; унутрашње 

прозорске ролетне; завесе од бамбуса; навлаке за 

одећу; столице за лежање (лигештули); држачи 

завеса, који нису од текстила; прекривачи, јоргани, 

јастуци за кревете, осим постељине; алке за завесе; 

завесе од плетеног дрвета (покућство); ременице од 

пластике за завесе; шнале и траке за држање завеса; 

плочасте унутрашње ролетне; унутрашње ролетне од 

летвица; ролетне (унутрашње прозорске) (за 

замрачење) (намештај).  

Кл. 22:  спољне ролетне од текстила; надстрешнице, 

цираде од текстила; цираде; мреже за камуфлажу; 

шатори; пресвлаке за возила; текстилна влакна; траке 

за увијање и везивање које нису од метала; 

надстрешнице, цираде од синтетичког материјала; 

једра за пловидбу; платно за једра.  

Кл. 24:  тканине од вештачке свиле; туш завесе од 

текстила или пластике; завесе од текстила или 

пластике; текстилни прекривачи за намештај 

(непричвршћени); тканине за текстилну употребу; 

прекривачи за јастуке; ћебад за кревете; стони 

подметачи од текстила; декоративна тканина за 

постељину, замена за јастук; зидна таписерија од 

текстила; подметачи од текстила; памучне тканине, 

платно; мрежасте завесе; зефир (тканина); тафт 

(тканина); завесе за врата; јастучнице; мреже за 

комарце; пешкири од текстила; навлаке; застори; 

поставе (текстилне); чаршави (текстилни); држачи 

завеса од текстилних материјала; јака памучна 

тканина за завесе; прекривачи за столове (који нису 

од папира); навлаке (ланене); покривачи за душеке; 

прекривачи за кревете; простирке за кревете; 

памучне тканине; текстилни материјал; платна, 

тканине; влакна за тапацирање.   

Кл. 26:  чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе; 

баршунасте ресе; кукице; копче; кићанке 

(галантерија); украсне кићанке (помпони); набори, 

украси (чипкани); розете (галантерија); еластичне 

траке, ластиши; узице и гајтани за обрубљивање; 

траке за причвршћивање; траке за завесе; апликације; 

апликације за украшавање текстилних производа 

које се лепе топлотом; декоративни привесци (осим 

за накит, прстенове за кључеве или привеске за 

кључеве).  

Кл. 27:  простирке за купатила; прекривачи за 

подове; покривачи за подове од винила; отирачи; 

тапете; текстилне тапете; отирачи за врата; теписи, 

ћилими; неклизајуће простирке; украсне зидне 

декорације, нетекстилне; подметачи за тепихе; подне 

простирке, отпорне на ватру, за камине и роштиље; 

простирке за јогу.  
 

(111) 80086 (181) 16.06.2030. 

(210) Ж- 2020-916 (220) 16.06.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) BIZNET DOO, Голубачка 1, 11050, Београд, RS 

(740) Борис Стојановић, Звездарских јелки 17/10, 

11050, Београд 

(540) 

BIZNET 

(511) Кл. 9:  3Д скенери; 3Д наочаре; БИОС [основни 

улазно/излазни системи] софтвер; ХДМИ каблови; 

ХД [висока резолуција] телевизори; ХД телевизори; 

ИП телефони; ЛЕД монитори; [ПОС] терминали; 

СИМ картице; УСБ адаптери; УСБ каблови; УСБ 

каблови за мобилне телефоне; УСБ картице; УСБ 

кључеви за аутоматско покретање претходно 

програмираних УРЛ адреса; УСБ кључеви за 

интернет странице; УСБ модеми; УСБ оперативни 

софтвер; УСБ флеш меморије у облику кредитних 

картица; УСБ хардвер; WАН рутери; адаптери за 

УСБ; адаптери за каблове; адаптери за коаксијалне 

каблове; адаптери за рачунарске картице; адаптери 

меморијских флеш картица; адаптери утикача; 

аларми; аларм системи; аналогно-дигитални 

претварачи; антене за бежичне уређаје за 

комуникацију; антене за телекомуникационе мреже; 

антенски појачивачи; антенски филтери; апарати за 

балансирање; апарати за даљинско управљање*; 

апарати за дигиталне телефонске централе; апарати 

за евидентирање времена и датума; апарати за 

емитовање, снимање, пренос или репродукцију 

звука, података или слике; апарати за обраду 

електронског плаћања; апарати за обраду података; 

апарати за обраду, пренос и чување информација у 

бази података; апарати за пренос видео записа; 

апарати за пренос звука; апарати за пренос и 

репродукцију звука или слике; апарати за пренос 

радио програма и радио-релејних порука; апарати за 

пренос сигнала; апарати за складиштење података; 

апарати за слање и примање факсимила; апарати за 

снимање звука или слике; апарати за снимање звука 

и слике; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука, слике и података; апарати за 

снимање, пренос или репродукцију информација; 

апарати за снимање, пренос, обраду и репродукцију 

звука, слике или података; апарати за снимање, 

пренос, пријем, обраду или репродукцију звука, 

слике или података; апарати и рачунари за обраду 

података; електронски уређаји за обраду података; 

електронски уређаји за обраду слике; картице 

корисничког окружења за апарате за обраду 

података; меморијски уређаји који се користе уз 

апарате за обраду података; опрема за обраду 

података; периферна опрема за рачунаре и опрему за 

обраду података; програми за обраду података; 

програми за обраду података снимљени на машински 

читљиве носаче података; рачунарски програми за 

обраду података; рачунарски програми и софтвер за 
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обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарски софтвер за обраду података; регистар 

касе, калкулатори, опрема за обраду података, 

рачунари; регистар касе, рачунске машине, опрема за 

обраду података, рачунари; системи за обраду 

података; терминали за електронску обраду плаћања 

кредитним картицама; централна јединица за обраду 

података [процесор]; апликације за мобилне уређаје 

које се могу преузети; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; апликацијски 

софтвер; апликацијски софтвери за паметне 

телефоне; рачунарски софтвер за интеграцију 

апликација и база података; рачунарски софтвер за 

контролисање и управљање апликацијама сервера за 

приступ мрежи; рачунарски софтвери за блокчејн 

мобилне апликације и новчанике; рачунарски 

софтвери за развој, прављење и управање 

корисничким блокчејн апликацијама; рачунарски 

софтвери који помажу развијање блокчејн 

апликација; рачунарски софтвер који помаже 

рачунарима при ангажовању паралелних апликација 

и извођењу паралелних прорачуна; софтвери и 

апликације за мобилне уређаје; софтверске 

апликације за мобилне уређаје; вештачки сателити за 

телекомуникацију; дигитални апарати за 

телекомуникацију; електрични апарати за 

телекомуникацију; електрични кондензатори за 

телекомуникацијске уређаје; електрични отпорници 

за телекомуникацијске уређаје; електрични 

трансформатори за телекомуникацијске уређаје; 

електронски апарати за испитивање за употребу на 

пољу телекомуникација; електронски уређаји за 

телекомуникацију; конектори за телекомуникационе 

уређаје; микрофони за апарате за телекомуникацију; 

мобилни телекомуникациони уређаји; мобилни 

телефони [телекомуникациони уређаји]; монтажна 

постоља прилагођена за телекомуникацијски харвер; 

осигурачи за телекомуникацијске уређаје; предајни 

уређаји [телекомуникациони]; преспојници за 

телекомуникацијске уређаје; пријемници звука за 

телекомуникацијске уређаје; рачунарски програми за 

употребу у телекомуникацијама; рачунарски софтвер 

за употребу у области телекомуникација за 

омогућавање електронског преноса докумената и 

преноса података факсом; рачунарски софтвер и 

телекомуникациони апарати да би се омогућило 

повезивања са базама података и интернетом; 

рачунарски софтвер и телекомуникациони апарати, 

укључујући модеме, да би се омогућило повезивања 

са базама података и интернетом; рачунарски 

софтвер и телекомуникациони апарати, укључујући 

модеме, да би се омогућило повезивања са базама 

података, рачунарским мрежама, глобалним 

рачунарским мрежама и интернетом; рачунарски 

софтвер и телекомуникациони апарати, укључујући 

модеме, да би се омогућило повезивања са базама 

података, рачунарским мрежама и интернетом; 

рачунарски хардвер за телекомуникацију; софтвер за 

телекомуникације; телекомуникацијска опрема; 

телекомуникацијске машине и апарати; 

телекомуникацијске централе; телекомуникацијски 

апарати; телекомуникацијски апарати за дигиталне и 

аналогне сигнале; телекомуникацијски апарати за 

мобилне мреже; телекомуникацијски апарати и 

инструменти; телекомуникацијски каблови; 

телекомуникацијски мултиплексери; 

телекомуникацијски уређаји и апарати; 

телекомуникациони апарати у облику накита; 

телекомуникациони прекидачи; телекомуникациони 

преносници; торбе за мобилне телекомуникационе 

уређаје; уређаји за аутоматске централе за 

телекомуникације; хардвер за телекомуникације; 

апарати и инструменти за пријем и декодирање 

сателитског сигнала; апарати и инструменти за 

пријем и пренос сателитског сигнала; сателитске 

антене; сателитски навигациони системи; сателитски 

пријемници; сателитски примопредајници; 

сателитски процесори; сателитски тањири; 

сателитски телефони; сателитски уређаји за 

навигацију; софтвер за системе сателитске 

навигације; уређаји за сателитско навођење; футроле 

за уређаје за сателитско навођење; ауто-пуњачи за 

мобилне телефоне; батерије за мобилне телефоне; 

бежичне слушалице са микрофоном за употребу уз 

мобилне телефоне; врпце [пантљике] за мобилне 

телефоне; графички елементи за мобилне телефоне 

који се могу преузети са интернета; дигитални 

мобилни телефони; држачи за коришћење мобилног 

телефона без ангажовања руку; држачи за мобилне 

телефоне; емотикони за мобилне телефоне који се 

могу преузети; заштитне кутије за мобилне 

телефоне; звуци звона и графике за мобилне 

телефоне који се могу преузети; кодиране 

електронске картице са чипом за идентификацију 

одређених корисника рачунара и мобилних 

телефона; кожне футроле за мобилне телефоне; 

микрофони за коришћење мобилног телефона без 

ангажовања руку; мобилни пријемници података; 

мобилни телефони; мобилни телефони - апарати; 

мобилни телефони са великим типкама и бројевима 

за кориснике са смањеним видом или 

способностима; мобилни телефони са уграђеним 

телефаксом; мушко-женски адаптери [адаптери за 

каблове] за мобилне; мушко-женски адаптери 

[адаптери за каблове] за мобилне телефоне; навлаке 

за мобилне телефоне; прикључне станице за мобилне 

телефоне; прозирне заштитне навлаке прилагођене за 

мобилне телефоне; пуњачи за батерије за мобилне 

телефоне; рачунарски апликативни софтвер за 

мобилне телефоне; рачунарски софтвер за 

омогућавање преноса фотографија на мобилне 

телефоне; слушалице за коришћење мобилног 
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телефона без ангажовања руку; слушалице за 

мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за 

мобилне телефоне; софтвер проширене стварности за 

употребу у мобилним уређајима; софтвер проширене 

стварности за употребу у мобилним уређајима за 

интеграцију електронских података са окружењима 

из стварног света; тастатуре за мобилне; тастатуре за 

мобилне телефоне; торбе и навлаке за мобилне; 

торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбице за 

мобилне; торбице за мобилне телефоне; торбице за 

мобилне телефоне од тканине или текстилног 

материјала; траке за мобилне телефоне; уређаји за 

коришћење мобилних телефона без употребе руку; 

футроле за мобилне телефоне од коже или од 

имитације коже; футроле прилагођене за мобилне 

телефоне; хендсфри држачи за мобилне телефоне; 

хендсфри микрофони за мобилне телефоне; 

хендсфри слушалице за мобилне телефоне; чепови 

против прашине за утичнице мобилних; чепови 

против прашине за утичнице мобилних телефона; 

локалне рачунарске мреже [ЛАН]; оперативни 

софтвер за локалне мреже [ЛАН]; приступне тачке 

локалне мреже [ЛАН]; приступне тачке локалне 

мреже [ЛАН] за повезивање корисника рачунарске 

мреже; рачунарске картице локалне мреже [ЛАН]; 

рачунарске картице локалне мреже [ЛАН] за 

повезивање преносивих рачунарских уређаја на 

рачунарске мреже; држачи за телефоне у 

аутомобилима; електричне браве за аутомобиле; 

електронски кључеви за аутомобиле; навигацијски 

рачунари за аутомобиле; ултразвучни детектори 

предмета за употребу на аутомобилима; уређаји за 

даљинско управљање аутомобилским алармима; 

Етернет картице; меморијске флеш картице; опрема 

за читање картица; празне УСБ картице; празне 

картице са електронским чипом [празне паметне 

картице]; празне картице са интегрисаним колом 

[празне паметне картице]; празне меморијске 

картице; празне паметне картице; преносиве флеш 

меморијске картице; претходно снимљене 

меморијске картице; рачунарске плуг-ин картице; 

рачунарске картице за проширење; софтвери за 

обезбеђивање безбедних трансакција кредитним 

картицама; терминали за кредитне картице; уређаји 

за читање кредитних картица; уређаји за читање 

магнетно кодираних картица; факс модем картице за 

рачунаре; читачи УСБ картица; читачи картица; 

читачи картица са чипом; читачи меморијских 

картица; читачи меморијских флеш картица; читачи 

паметних картица; бесплатни софтвер; 

биоинформатички софтвер; интерактивни забавни 

софтвер за рачунаре; интерактивни рачунарски 

софтвер; јавно доступни софтвер за рачунаре; 

комјутерски софтвери за процену потребних ресурса; 

метрономске софтверске апликације које се могу 

преузети; оперативни софтвер за виртуелну приватну 

мрежу [ВПН]; оперативни софтвер за мрежу 

широког подручја [WАН]; оперативни софтвер 

сервера за приступ мрежи; платформе рачунарског 

софтвера; подаци који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни носачи 

података за дигитално или аналогно снимање и 

складиштење; помоћни рачунарски софтвери, који се 

могу преузети; производи из категорије рачунарског 

софтвера; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски алати за 

развој софтвера; рачунарски графички софтвер; 

рачунарски оперативни софтвер; рачунарски 

програми и рачунарски софтвер за електронску 

трговину хартијама од вредности; рачунарски 

програми и софтвер; рачунарски програми и софтвер 

за обраду слика; рачунарски програми [софтвер]; 

рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за 

аутоматизацију складиштења података; рачунарски 

софтвер за бежично достављање садржаја; 

рачунарски софтвер за бежичну мрежну 

комуникацију; рачунарски софтвер за Глобалне 

позиционе системе [ГПС]; рачунарски софтвер за 

даљински надзор који се може преузети; рачунарски 

софтвер за декодирање; рачунарски софтвер за 

електронску трговину који омогућава корисницима 

да врше електронске пословне трансакције преко 

глобалне рачунарске мреже; рачунарски софтвер за 

комуникацију са корисницима ручних рачунара; 

рачунарски софтвер за контролисање рада аудио и 

видео уређаја; рачунарски софтвер за контролисање 

самоуслужних терминала; рачунарски софтвер за 

креирање заштитних зидова; рачунарски софтвер за 

обрађивање информација; рачунарски софтвер за 

омогућавање претраге података; рачунарски софтвер 

за организовање и прегледање дигиталних слика и 

фотографија; рачунарски софтвер за пословне 

потребе; рачунарски софтвер за прављење 

претраживих база података; рачунарски софтвер за 

пренос звучних и видео порука; рачунарски софтвер 

за претварање слика докумената у електронске 

формате; рачунарски софтвер за претраживање; 

рачунарски софтвер за приступ информационим 

каталозима који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; рачунарски софтвер за 

симулацију у две или три димензије за употребу у 

пројектовању и развоју индустријских производа; 

рачунарски софтвер за снимање, пренос, 

складиштење и индексирање података и докумената; 

рачунарски софтвер за употребу у аутоматизацији и 

управљању пословним процесима; рачунарски 

софтвер за употребу у креирању и дизајнирању веб 

локација; рачунарски софтвер за употребу у 

омогућавању приступа више корисника глобалној 

рачунарској информационој мрежи; рачунарски 

софтвер за употребу у програмирању факс машина; 

рачунарски софтвер за управљање базом података; 
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рачунарски софтвер за управљање локалним 

мрежама; рачунарски софтвер за усклађивање 

података између ручних или преносивих рачунара и 

рачунара домаћина; рачунарски софтвер за факс, 

електронску пошту, говорну пошту или 

размењивање порука путем интернета; рачунарски 

софтвер за шифровање; рачунарски софтвер - 

заштитни зид; рачунарски софтвери за блокчејн 

анализу података (класа 9); рачунарски софтвери за 

блокчејн међутрансфере; рачунарски софтвери за 

блокчејн технологију; рачунарски софтвери за 

блокчејн технологију и криптовалуте; рачунарски 

софтвери за израду финансијских модела; 

рачунарски софтвери за интеракцију са блокчејн 

платформама; рачунарски софтвери за одржавање и 

рад рачунарских система; рачунарски софтвери за 

процену трошкова; рачунарски софтвери за употребу 

у обради полупроводничких плочица; рачунарски 

софтвери за управљање активом криптовалута; 

рачунарски софтвери за управљање пројектима; 

рачунарски софтвер који се може преузети; 

рачунарски софтвер преузет са интернета; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски софтвер, 

фирмвер и хардвер; рачунарски хардвери и софтвери 

за блокчејн технологију; рачунарски хардвери и 

софтвери за виртуалне валуте; рачунарски хардвери 

и софтвери за дигиталне валуте; рачунарски 

хардвери и софтвери за криптовалуте; рачунарски 

хардвер и софтвер; рачунарски хардвер и софтвер за 

безбедан даљински приступ рачунару и 

комуникацијским мрежама; рачунарски хардвер и 

софтвер за постављање и конфигурацију локалних 

рачунарских мрежа; рачунарски хардвер и софтвер за 

постављање и конфигурацију мрежа широког досега; 

рачунарски хардвер и софтвер за управљање базом 

података; системи за препознавање шаблона који 

садрже рачунарске чипове, рачунарски харвер и 

софтвер; софтвер; софтвер за виртуелну реалност; 

софтвер за заштиту електронске поште; софтвер за 

заштиту приватности; софтвер за игре виртуелне 

реалности; софтвер за компримовање података; 

софтвер за комуникацију; софтвер за комуникацију 

за повезивање глобалних рачунарских мрежа; 

софтвер за комуникацију за повезивање корисника 

рачунарске мреже; софтвер за креирање и 

претварање ПДФ докумената; софтвер за креирање, 

омогућавање и управљање даљинским приступом и 

комуникацијом са локалним мрежама и глобалним 

мрежама; софтвер за надзор индустријског процеса; 

софтвер за обраду слика, графика и текстова; 

софтвер за оптичко препознавање знакова; софтвер 

за прављење интернет страница; софтвер за претрагу 

и сакупљање информација преко рачунарске мреже; 

софтвер за приступ интернету; софтвер за 

рачунарске игре и упутства у електронском формату 

који се продају заједно; софтвер за рачунарске 

оперативне системе; софтвер за рачунарску 

телефонију; софтвер за ГПС навигационе системе; 

софтвер за тренинг симулаторе виртуалне 

стварности у области контроле ваздушног 

саобраћаја; софтвер за услуге слање порука и 

електронске поште који се може преузети; софтвери 

за анализирање говора; софтвери за анализирање 

лица; софтвери за електронску пошту; софтвери за 

електронску пошту који се могу преузети; софтвери 

за израду пореских пријава; софтвери за интерфејс 

рачунара; софтвери за паметне телефоне; софтвери 

за препознавање гласа; софтвери за препознавање 

лица; софтвери за препознавање покрета; софтвери 

за препознавање слике; софтвери за размену инстант 

порука; софтвери за размену инстант порука који се 

могу преузети; софтвери за размену порука на 

интернету; софтвери за рачунарство у облаку који се 

могу преузети; софтвери за управљање документима; 

софтвер проширене стварности; софтвер проширене 

стварности за прављење мапа; уграђени оперативни 

софтвер; упуства за рад и употребу за рачунарски 

софтвер у дигиталном формату на ЦД-РОМ-овима; 

аутоматске телефонске централе; аутоматски бирачи 

телефонских бројева; бежичне слушалице за паметне 

телефоне; бежичне слушалице за употребу са 

паметним телефонима; бежични телефони; бежични 

телефонски апарати; видео телефони; дигитални 

телефони; екрани осетљиви на додир за паметне 

телефоне; електронске телефонске централе; 

електронски телефонски бирачи бројева; заштитне 

кутије за паметне телефоне; заштитне навлаке за 

паметне телефоне; заштитни филмови прилагођени 

за екране паметних телефона; Интернет телефони; 

јединице које се постављају на сто или у ауто а које у 

себи садрже звучнике који омогућавају да руке буду 

слободне при телефонском разговору; комплети за 

телефоне за телефонирање без ангажовања руку; 

комплети за хендсфри телефонирање; 

конференцијски телефони; навлаке за паметне 

телефоне; навлаке за телефонске слушалице; опрема 

за телефонирање слободних руку [хендс фри]; 

опрема за телефонске терминале; паметне наруквице 

које преносе податке на паметне телефоне; паметни 

телефон у облику ручних сатова; прикључне станице 

за паметне телефоне; пуњачи за телефонске батерије; 

радио телефони; радио-телефонски склопови; сатови 

који преносе податке на паметне телефоне; 

слушалице за телефоне; смартфони [паметни 

телефони]; тастатуре за паметне телефоне; телефони; 

телефони са микрофоном и звучником одвојеним од 

апарата; телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонске слушалице; телефонске централе; 

телефонски адаптери; телефонски апарати; 

телефонски преносници; телефонски пријемници; 

телефонски уређаји и пријемници; терминали за 

радио телефоне; футроле за паметне телефоне; 
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футроле за телефоне; футроле на преклоп за паметне 

телефоне; штапови за сликање селфија за употребу 

са паметним телефонима; штапови за сликање 

селфија као додатна опрема за паметне телефоне; 

образовни рачунарски софтвер; образовни софтвер за 

децу; софтвер за графичко корисничко окружење 

(интерфејс); софтвер за електронске игре за бежичне 

уређаје; софтвер за компоновање музике; софтвер за 

скенирање; упуства за рад и употребу за рачунарски 

софтвер у дигиталном формату; симулатори летења; 

симулатори летења за летелице; апарати за интерну 

комуникацију; електричне машине и инструменти за 

комуникацију; микрофони за комуникацијске 

уређаје; радио-комуникацијски уређаји са једним 

каналом; радио-комуникацијски уређаји са једним 

каналом за фиксне станице; рачунари за 

комуникацију; рачунарски програми за 

комуникацију који омогућавају корисницима да 

приступе подацима на банковном рачуну и да 

изврше банкарску трансакцију; сервери за 

комуникацију [рачунарски хардвер]; слушалице за 

комуникацију на даљину; процесори података; 

апарати за улаз, излаз, пренос и чување података; 

апарати и инструменти за пренос података; апарати и 

инструменти за пренос, примање и чување звука, 

слике и података у дигиталном и аналогном 

формату; апарати и инструменти за снимање, пренос 

или репродукцију звука, података или слике; апарати 

и инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; електронске базе података снимљене на 

рачунарским медијима; електронске публикације 

[које се могу преузети] из база података или са 

интернета; електронске публикације [које се могу 

преузети] које су доступне на мрежи из базе 

података или са интернета; каблови за пренос 

података; каблови за синхронизацију података; 

помоћни рачунарски програми за компресију 

података; процесори [централна јединица за обраду 

података]; рачунарски чипсетови за пренос података 

ка и из централне процесорске јединице; уређаји за 

бележење података; уређаји за пренос података 

путем електроенергетске мреже; уређаји за 

складиштење података; хардвер за мрежу за чување 

података [НАС]; црне кутије [за снимање података]; 

читачи [опрема за обраду података]; електронске 

компоненте за картице са интегрисаним колима; 

идентификационе картице, кодиране; интегрисане 

меморијске картице; картице за УСБ прикључке; 

картице за персоналне рачунаре (ПЦ картице); 

картице за проширење за рачунаре; картице за 

проширење меморије; картице корисничког 

окружења за рачунаре; картице лојалности; картице 

радне меморије [РАМ]; картице са електронским 

колом; картице са интегрисаним колима [паметне 

картице]; картице са интегрисаним колима [смарт 

картице]; картице са микрочипом; картице са чипом; 

кодиране банкарске картице; кодиране дебитне 

картице; кодиране електронске картице са чипом; 

кодиране идентификационе картице; кодиране 

картице; кодиране картице за откључавање; 

кодиране картице лојалности; кодиране картице са 

интегрисаним електронским колима; кодиране 

кредитне картице; кодиране паметне картице; 

кодиране платне картице; кодиране поклон картице; 

кодиране припејд банкарске картице; кодиране 

припејд магнетне картице; кодиране припејд платне 

картице; кодиране чланске картице; магнетне 

идентификационе картице; магнетне кодиране 

поклон картице; магнетно кодиране банкарске 

картице; магнетно кодиране дебитне картице; 

магнетно кодиране картице за откључавање; 

магнетно кодиране картице за пренос података; 

магнетно кодиране кредитне картице; магнетно 

кодиране платне картице; меморијске картице за 

фотоапарате; меморијске картице [рачунарски 

хардвер]; контролери сувишног низа независних 

дискова [РАИД]; кофери за фотоапарате и 

фотографску опрему; криптографски кључеви који 

се могу даунлаудовати за примање и трошење 

криптовалуте; лутке за испитивање сигурности при 

судару возила; материјали за образовне курсеве који 

се могу преузети; матичне плоче; машине за 

кодирање кредитних картица [периферни рачунарски 

уређаји]; машине за фактурисање; машине и апарати 

за дистрибуцију или контролу електричне енергије; 

медији за дигитално снимање; микроталасне антене; 

мини рачунари; миш [рачунарска периферна 

опрема]; модеми; монитори за рачунаре; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; монитори са екраном од течних кристала 

[ЛЦД]; монитори са светлећим [ЛЕД] диодама; 

мреже широког подручја; мрежни адаптери; мрежни 

адаптери за рачунаре; мрежни пуњачи; мрежни 

рутери; мрежни сервери; мушко-женски адаптери 

[адаптери за каблове]; мушко-женски адаптери у 

облику електричних адаптера; опрема за 

аеродромску контролу летења; оптичка влакна; 

оптичка влакна за пренос звука и слике; оптичка 

влакна у којима је могућа поларизација; паметни 

сатови; паметно прстење; панели са екраном од 

течних кристала [ЛЦД]; панели са 

електролуминисцентним екранима; панели са 

светлећим органским диодама; панели са светлећим 

органским диодама [ОЛЕД]; појачала аудио 

фреквенција; појачала видео фреквенција; поклон 

бонови, кодирани; празне УСБ флеш меморије; 

преносници електронских сигнала; преносници за 

кабловску телевизију; пригушивачи сигнала; 

прилагођени системи за видео камере; 

примопредајници; програми оперативног система; 

пуњачи за џојстик; равни екрани; радио и 
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телевизијске антене; радио и телевизијски апарати; 

радио примопредајници; радио-телеграфски 

склопови; радиофреквенцијске антене; 

радиофреквенцијски адаптери; радиофреквенцијски 

контролисане браве; радиофреквенцијски 

појачивачи; радиофреквенцијски предајници; 

радиофреквенцијски пријемници; 

радиофреквенцијски репетитори; разводна кутија 

[струјна]; разводна кућишта [узидне дозне][струја]; 

разводне кутије за струју; рачунари; рачунари за 

управљање подацима; рачунарска кућишта; 

рачунарске графике које се могу преузети; 

рачунарске јединице и програми за погон диска; 

рачунарске матичне и додатне плоче; рачунарске 

матичне плоче; рачунарске међумеморије; 

рачунарске периферије и опрема; рачунарске плоче 

за убрзавање; рачунарске радне станице [хардвер]; 

рачунарске тастатуре; рачунарски екрани; 

рачунарски екрани осетљиви на додир; рачунарски 

каблови; рачунарски кориснички приручници у 

електронском облику који се могу преузети; 

рачунарски мишеви; рачунарски монитори; 

рачунарски оперативни програми; рачунарски 

оперативни системи; рачунарски паралелни портови; 

рачунарски помоћни програми за одржавање 

рачунара; рачунарски програм за електронско 

издаваштво; рачунарски програм за испитивање 

кредитне способности; рачунарски програми за 

даљинско повезивање са рачунарима и рачунарским 

мрежама; рачунарски програми за даљинску 

претрагу садржаја на рачунарима и рачунарским 

мрежама; рачунарски програми за компилацију; 

рачунарски програми за коришћење интернета и 

Светске мреже; рачунарски програми за креирање 

корисничког интерфејса; рачунарски програми за 

обраду дигиталних музичких датотека; рачунарски 

програми за омогућавање контроле приступа или 

улаза; рачунарски програми за повезивање са 

удаљеним рачунарима и рачунарским мрежама; 

рачунарски програми за управљање документима; 

рачунарски програми за управљање пројектима; 

рачунарски програми за уређивање слика, звука и 

видео снимака; рачунарски програми који се користе 

за системе електронских каса; рачунарски програми, 

који се могу преузимати; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски програми чувани у 

дигиталном формату; рачунарски програмски 

пакети; рачунарски сервери; рачунарски серијски 

портови; рачунарски системи; рачунарски софтвер за 

пројектовање потпомогнуто рачунаром/производњу 

потпомогнуту рачунаром [ЦАД/ЦАМ]; рачунарски 

софтвер за рачунарске интерактивне табле; 

рачунарски софтвер за стварање и уређивање музике 

и звукова; рачунарски сталци посебно пројектовани 

за држање рачунара, штампача и додатне опреме; 

рачунарски стилуси; рачунарски терминали; 

рачунарски терминали за банкарске сврхе; 

рачунарски фирмвер; рачунарски хардвер за 

приступни мрежни сервер; рачунарски хардвер и 

фирмвер; рачунарски чипови; рачунарски чипсетови; 

рачунске машине; регистар касе; роботи за наставу; 

роботи за сигурносни надзор; роботи за 

телепрезентацију; рутери за рачунарске мреже; 

рутери регионалне рачунарске мреже [WАН]; ручни 

персонални рачунари; ручни рачунари; ручни 

телеграф; светлеће диоде са квантним тачкама 

[QЛЕД]; селфи штапови [ручни моноподи]; спојнице 

[опрема за обраду података]; спољашњи модеми; 

таблет лични рачунари; таблет рачунари; 

телевизијски апарати; телевизијски апарати који се 

покрећу кованицама; телевизијски декодери; 

телевизијски предајници; телевизијски пријемници 

[телевизори]; телевизори високе дефиниције; 

телевизори високе резолуције; телевизори за 

аутомобиле; телевизори са екраном од течних 

кристала [ЛЦД]; телевизори са органским светлећим 

диодама [ОЛЕД]; телевизори са светлећим диодама 

[ЛЕД]; телевизори ултра високе дефиниције; 

телевизори ултра високе дефиниције [УХД]; 

телеграфске жице; телеграфски апарати; унутрашњи 

модеми; уређаји за видео надзор; уређаји за глобално 

позиционирајући систем [ГПС]; уређаји за кодирање; 

уређаји за праћење и лоцирање за Глобалне 

позиционе системе [ГПС]; уређаји за пренос и 

пријем даљинског преноса; футроле намењене за 

нетбук рачунаре; футроле намењене за преносне 

рачунаре; хардвер за виртуелну приватну мрежу 

[ВПН]; хардвер за мрежу широког подручја [WАН]; 

читачи бар-кодова; читачи електронских књига; 

читачи за идентификацију путем радио фреквенције 

[РФИД]; широкопојасни радио пријемници; 

соундбар звучници; антене; апарати за пренос звука 

или слике; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука; апарати за снимање, пренос или 

репродукцију звука или слике; апарати за снимање, 

пренос или репродукцију слике; апарати за снимање, 

пренос и репродуковање звука или слике; апарати за 

снимање, пренос, појачавање и репродукцију звука; 

апарати за снимање, чување, пренос и репродукцију 

звука и слике; апарати и инструменти за даљинско 

управљање; апарати и инструменти за електричну и 

електронску контролу; апарати и инструменти за 

контролу [надзор]; банкомати [АТМ]; бежични 

звучници; бежични контролери за праћење и 

контролисање функционисања електронских уређаја, 

не укључујући контролере за конзоле за игру; 

бежични мишеви за рачунаре; бежични периферни 

делови рачунара; бежични предајници; бежични 

пријемници; бежични рутери; бежични управљачи за 

даљинско надгледање и управљање функцијом и 

стањем безбедносних система; бежични управљачи 

за даљинско надгледање и управљање функцијом и 
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стањем других електричних, електронских и 

механичких уређаја или система; биометријски 

системи за препознавање гласа; биометријски 

системи идентификације; биометријски системи 

контроле приступа; биометријски скенери; 

биометријски скенери за мрежњачу ока; 

биометријски скенери за отисак прста; биометријски 

скенери за шаке; браве, електричне; браве 

електронске; браве за врата са механизмом отиска 

прста; видеорекордери за аутомобиле; видео снимци; 

високофреквентни делови уклопне мреже; 

вишефункционалне рачунарске тастатуре; 

водоотпорна кућишта за камере; воки-токи; графичке 

процесорске јединице [ГПУс]; даљински управљачи; 

даљински управљачи за клима уређаје; даљински 

управљачи за отварање и затварање врата; даљински 

управљачи за пројекторе; даљински управљачи за 

радио уређаје; даљински управљачи за стерео 

уређаје; даљински управљачи за телевизоре; 

дигитални предајници; дигитални телевизијски 

снимачи који се могу програмирати; ДНА чипови; 

екрани; екрани на додир; екрани од течних кристала 

[ЛЦД]; екрани од течних кристала [ЛЦД] за кућне 

биоскопе; екрани осетљиви на додир; екрани 

осетљиви на додир за личне дигиталне помоћнике 

[ПДА]; екрани са светлећим диодама [ЛЕД]; 

електорнске јединице за шифровање; електрична 

звона на вратима; електричне и електронске 

инсталације за видео надзор; електричне инсталације 

за даљинско управљање индустријским процесима; 

електричне инсталације за спречавање провала; 

електрични апарати глобалног позиционог система 

[ГПС]; Етернет адаптери; Етернет каблови; Етернет 

прекидачи; Етернет примопредајници; Етернет 

репетитори; Етернет управљачки склопови; 

Интернет сервери; интерфејси за рачунаре; 

јонизациони апарати, не за пречишћавање ваздуха 

или воде; купони за муштерије у електронској 

форми; респиратори за пречишћавање ваздуха.  

Кл. 35:  вођење истраживачких интернет анкета о 

пословном управљању; давање смерница за 

рекламирање на интернету које се може претражити; 

дељење реклама за друге преко интернета; дељење 

реклама преко интернета; дистрибуција рекламног 

садржаја путем интернета; изнајмљивање огласног 

простора на интернет страницама; изнајмљивање 

огласног простора на интернету; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; изнајмљивање 

простора за оглашавање на интернету путем 

оглашавања упражњених места; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; индексирање интернет страница у 

комерцијалне сврхе; индексирање интернет страница 

у рекламне сврхе; интернет маркетинг; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на пословно управљање и пословну 

администрацију која се пружа електронским путем 

или преко интернета; истраживање тржишта у вези 

са навикама приликом претраживања интернета и 

лојалности потрошача; комерцијалне информационе 

услуге доступне путем интернета; консултантске 

услуге из области интернет маркетинга; 

консултантске услуге у вези са пословним 

управљањем које се пружају преко интернета; 

консултације које се односе на оптимизацију 

софтвера за преглед интернета за промотивне 

продаје; обезбеђивање и изнајмљивање огласног 

простора на интернету; обезбеђивање простора на 

интернет страницама за рекламирање роба и услуга; 

објављивање комерцијалног именика са 

информацијама на интернету; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама 

доступним на интернету; онлајн маркетиншке услуге 

повезивања оглашивача са интернет страницама; 

оптимизација интернет странице; оптимизација 

програма за преглед интернета; оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице; организовање 

интернет аукција; организовање и спровођење 

аукција на интернету; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

организовање претплате на интернет публикације за 

друге; организовање претплате на интернет услуге за 

друге; презентација предузећа и њихових производа 

и услуга на интернету; презентација предузећа на 

интернету и другим медијима; промовисање роба и 

услуга за друге на интернету; промоција добара и 

услуга других путем оглашавања на интернет 

страницама; пружање информација из пословног 

именика путем интернета; пружање информација о 

производима широке потрошње преко интернета; 

пружање информација путем интернета везане за 

продају аутомобила; пружање пословних 

информација путем интернета; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; пружање 

пословних и трговачких контакт информација путем 

интернета; пружање услуга аукције преко интернета; 

пружање услуга о пословном информисању преко 

интернета; реакламирање уметничких дела других 

пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице; рекламирање аутомобила за потребе 

продаје путем интернета; рекламирање за друге на 

интернету; рекламирање и маркетиншке услуге 

преко интернета; рекламирање музичког садржаја 

других пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; рекламирање пословних интернет 

страница; рекламирање преко интернета; 

рекламирање пројеката других пружањем онлајн 

портфолиа путем интернет странице; рекламне 

услуге које се пружају преко интернета; саветовање 

које се односи на оптимизацију софтвера за претрагу 

интернета; састављање именика за обајвљивање на 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 

174 ЗИС / RS / IPO 

 

интернету; састављање пословних именика за 

потребе објављивања на интернету; састављање 

реклама за употребу као интернет странице; 

спровођење виртуалних трговачких сајмова на 

интернету; спровођење истраживања на интернету; 

услуге аукцијске продаја путем интернета; услуге 

аукцијске продаје преко интернета; услуге 

велепродаје везане за електронска издања која се 

могу преузимати са интернета; услуге велепродаје 

везане за музичке садржаје који се могу преузимати 

са интернета; услуге велепродаје електронских 

издања који се могу преузети са интернета; услуге 

велепродаје музичких садржаја који се могу 

преузимати са интернета; услуге интернет продаје 

звука звона који се могу преузети; услуге интернет 

промоције рачунарских мрежа и интернет страница; 

услуге истраживања тржишта у вези са навикама 

коришћења интернета и лојалности купаца; услуге 

компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

услуге компјутеризованог наручивања поклона 

преко интернета; услуге компјутеризованог 

наручивања преко интернета; услуге малопродаје 

везане за електронска издања која се могу 

преузимати са интернета; услуге малопродаје везане 

за музичке садржаје који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје електронских издања 

који се могу преузимати са интернета; услуге 

малопродаје музичких садржаја који се могу 

преузимати са интернета; услуге малопродаје у вези 

са електронским издањима која се могу преузимати 

са интернета; услуге малопродаје у вези са музичким 

садржајима који се могу преузимати са интернета; 

услуге наручивања преко интернета; услуге 

наручивања преко интернета и доставе из ресторана; 

услуге обраде података на интернету; услуге 

оглашавања и рекламних информација пружених 

преко интернета; услуге оглашавања на интернету; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге пословне администрације за обраду продаје 

преко интернета; услуге продаје гардеробе преко 

интернет продавница; услуге продаје козметике и 

шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет 

продавница; услуге продаје козметике и шминке 

преко интернет продавница; услуге продаје унапред 

снимљених музичких и видео садржаја који се могу 

преузети преко интернет продавнице; услуге 

рекламирања преко интернета; услуге тржишног 

истраживања које се односе на навике у коришћењу 

интернета; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; истраживање тржишта 

помоћу рачунарске базе података; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

промовисање роба и услуга за друге преко глобалне 

рачунарске мреже; пружање информација о 

запошљавању путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање информација о регрутовању запослених 

путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

комерцијалних информација путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање огласног простора на 

глобалној рачунарској мрежи; пружање пословних 

информација преко глобалне рачунарске мреже; 

пружање услуга именика пословних информација 

путем глобалне рачунарске мреже; пружање услуга о 

пословним информацијама путем глобалне 

рачунарске мреже; рачунарска обрада података; 

систематизација података у рачунарској бази 

података; унос и прикупљање информација у 

рачунарску базу података; упоређивање података у 

рачунарској бази података; услуге пословне 

администрације које се односе на обрађивање 

података о продаји сачињених на глобалној 

рачунарској мрежи; административна обрада захтева 

за куповину поднетих путем телефона или 

компјутера; административна обрада 

компјутеризованих захтева за куповину; 

компјутеризована контрола инвентара; 

компјутеризована обрада текста; компјутеризована 

припрема инвентара; компјутеризовани регистри; 

компјутеризовано канцеларијско управљање; 

компјутеризовано рачуноводство; компјутеризовано 

управљање пописом; компјутеризовано управљање 

пословним подацима; компјутеризовано управљање 

централним и пословним датотекама; 

компјутеризовано централно управљање подацима; 

компјутерски помогнуте услуге пружања пословних 

информација и пословног истраживања; 

компјутерско управљање подацима; организовање 

претплате на телематике, телефонске или 

компјутерске услуге за друге; прикупљање 

информација у компјутеризоване регистре; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање научних информација у 

компјутерску базу података; прикупљање 

орнитолошких података у компјутерску базу 

података; прикупљање података које се односе на 

услове животне средине у компјутерску базу 

података; прикупљање података о животној средини 

у компјутерску базу података; прикупљање података 

о пословању у компјутерску базу података; 

прикупљање података о токсикологији у 

компјутерску базу података; прикупљање правних 

инфомација у компјутерску базу података; 

сакупљање, систематизација, састављање и анализа 

пословних података и информација које су 

ускладиштене у компјутерској бази података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; уношење информација о компанији у 
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компјутерску базу података; уношење информација у 

компјутер; управљање и прикупљање 

компјутеризованих база података; управљање 

компјутеризованим досијеима; управљање 

компјутеризованом базом података; услуге 

велепродаје везане за преносиве компјутере; услуге 

велепродаје компјутерског софтвера; услуге 

велепродаје компјутерског хардвера; услуге 

компјутеризованог вођења пословних евиденција; 

услуге компјутеризованог истраживања тржишта; 

услуге компјутеризованог пословног информисања; 

услуге малопродаје везане за компјутерски софтвер; 

услуге малопродаје које се пружају путем мрежа 

компјутерске комуникације; услуге малопродаје 

компјутерског софтвера; услуге малопродаје 

компјутерског хардвера; услуге онлајн велепродаје 

компјутерског софтвера; услуге онлајн велепродаје 

компјутерског хардвера; услуге онлајн велепродаје 

преносивих компјутера; услуге онлајн малопродаје 

компјутерског софтвера; услуге онлајн малопродаје 

компјутерског хардвера; услуге онлајн малопродаје 

преносивих компјутера; дељење реклама за друге 

путем мреже за електронску комуникацију; дељење 

реклама преко интенет мрежа за комуникацију; 

организовање и спровођење аукција и обрнутих 

аукција путем рачунара и телекомуникационих 

мрежа; пословно умрежавање; пружање 

информација о производима путем 

телекомуникационе мреже у рекламне и продајне 

сврхе; рекламирање преко моблиних телефонских 

мрежа; услуге ангажовања, запошљавања, 

распоређивања, систематизације и умрежавања 

каријера; услуге аукције омогућене путем 

телекомуникационе мреже; услуге каријерног 

умрежавања; услуге онлајн маркетинга намењене 

корисницима друштвених мрежа; административна 

обрада наруџбеница за куповину; административна 

обрада поруџбина за куповину у оквиру услуга које 

пружају фирме за наручивање путем поште; набавка 

уговора за куповину и продају робе и услуга; 

прибављање уговора за куповину и продају робе; 

уређење уговора, за друге, за куповину и продају 

робе; уређење уговора, за друге, за куповину и 

продају робе и услуга; услуге агенција за куповину; 

аутоматска обрада података; обрада електронских 

поруџбина; пословно саветовање у вези са обрадом 

података; саветовање у вези са електронском 

обрадом података; саветовање у вези са обрадом 

података; услуге електронске обраде података које се 

односе на информације о здраственом систему; 

услуге обраде података из области транспорта; 

консултантске услуге у вези са пословним 

управљањем на пољу услуга транспорта и доставе; 

обезбеђивање транспортне документације за друге 

[административни послови]; пословно управљање на 

пољу услуга транспорта и и доставе; услуге пословне 

администрације из области транспорта; услуге 

пословног саветовања из области транспорта и 

испоруке; изнајмљивање дигиталних билборда 

[рекламних паноа]; услуге дигиталног оглашавања; 

промовисање, рекламирање и маркетинг интеренет 

страница; спровођење интерактивних виртуалних 

аукција; услуга интерактивног чувања података за 

употребу при ризичном управљању и регулаторном 

усклађивању од стране осигураника и 

професионалаца на пољу медицине; услуге 

малопродаје пружене путем интерактивне 

телевизије; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; преговарање и 

закључивање комерцијалних трансакција за трећа 

лица преко телекомуникацијских система; 

организовање и спровођење аукција и обрнутих 

аукција путем мобилних телефона; промоција 

финансијских услуга и услуга осигурања у име 

других лица; оглашавање и промотивна продаја у 

вези са робом и услугама; оглашавање и промотивна 

продаја услуга; консултантске услуге које се односе 

на управљање телефонским центрима; обављање 

телефонских разговора за друге; обрађивање 

телефонских питања у вези са рекламираном робом и 

услугама; обрачун телефонских трошкова; 

организовање и спровођење телефонских аукција; 

организовање и спровођење телефонских и 

телевизијских аукција; организовање претплате на 

телефонске услуге за друге; управљање центрима за 

телефонске позиве за друге; услуге велепродаје 

везане за паметне телефоне; услуге велепродаје 

паметних телефона; услуге велепродаје у вези са 

паметним телефонима; услуге јављања на телефон; 

услуге јављања на телефон и коришћења порука; 

услуге малопродаје везане за паметне телефоне; 

услуге малопродаје паметних телефона; услуге 

малопродаје у вези са паметним телефонима; услуге 

наручивања телефоном за друге; услуге онлајн 

велепродаје паметних телефона; услуге онлајн 

малопродаје паметних телефона; услуге података из 

телефонског именика; услуге придобијања 

потрошача, телефоном или лично; услуге телефонске 

добродошлице за трећа лица; услуге телефонских 

централа; услуге телефонског именика; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге телефонског оператера; организовање 

претплате на телевизијске канале за друге; 

прикупљање статистичких података за потребе 

одређивања реакције публике на телевизијске и 

радио програме; продукција емисија телевизијске 

продаје; продукција програма телевизијске продаје; 

производња и дистрибуција радио и телевизијских 

реклама; производња радио и телевизијских реклама; 

производња телевизијских реклама; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; услуге агенције 
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која се бави телевизијским оглашавањем; услуге 

малопродаје пружене од стране продавница 

телевизијских уређаја; услуге оглашавања које 

пружају радио и телевизијске рекламне службе; 

консултације везане за вођење послова који се 

односе на стратегију, рекламирање, производњу, 

особље и малопродају; пословно управљање 

велепродајним и малопродајним аутлет центрима; 

пословно управљање малопродајним аутлет 

центрима; представљање финансијских производа из 

области комуникационих медија, за услуге 

малопродаје; управљање програмом награђивања 

лојалности у циљу промоције услуга ресторана и 

услуга малопродаје других; услуге малопродаје 

аудиовизуелне опреме; услуге малопродаје везане за 

аудио-визуелну опрему; услуге малопродаје везане 

за инструменте за мерење времена; услуге 

малопродаје везане за музичке инструменте; услуге 

малопродаје везане за опрему за информационе 

технологије; услуге малопродаје везане за паметне 

сатове; услуге малопродаје везане за програм 

стимулативног бонуса за потрошаче; услуге 

малопродаје везане за хардвер; услуге малопродаје и 

велепродаје за електричне машине и апарате; услуге 

малопродаје опреме за информацијске технологије; 

услуге малопродаје у вези са опремом за 

информацијске технологије; маркетиншко 

саветовање из области блокчејн технологије и 

криптовалута; пословно саветовање из области 

блокчејн технологије и криптовалута; прикупљање и 

анализа пословних података из области блокчејн 

технологије и криптовалуте; прикупљање података 

које се односе на информационе технологије; 

пружање пословних ифомација из области блокчејн 

технологије и виртуалних валута; пружање 

пословних иформација из области блокчејн 

технологије и криптовалута; пружање пословних 

савета из области блокчејн технологије и 

криптовалуте; пружање пословних савета и 

информација из области управљања имовином 

блокчејн технологије и криптовалуте; пружање 

саветовања из области маркетиншких активности у 

вези са блокчејн технологијом и криптовалутом; 

услуге велепродаје везане за опрему из области 

информационих технологија; услуге велепродаје 

опреме за информационе технологије; услуге 

велепродаје у вези са опремом за информационе 

технологије; услуге онлајн велепродаје опреме из 

области информационих технологија; услуге онлајн 

малопродаје опреме за информационе технологије; 

организовање претплате на информационе пакете за 

друге; пословно саветодавне и информационе 

услуге; организовање претплате на књиге за друге; 

организовање претплате на књиге, рецензије, новине 

или стрипове за друге; организовање претплате на 

медијске пакете за друге; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; електронска 

издања штампаног материјала у рекламне сврхе; 

електронско обрађивање података; издавање 

штампаног материјала који се односи на услуге 

оглашивања у електронском облику; организовање 

претплате на електронске новине за друге; 

организовање претплате на електронске стрипове за 

друге; представљање роба и услуга путем 

електронских средстава; прикупљање и 

систематизација података коришћених у 

електронском преносу; промоција роба и услуге 

других састављањем и пласирањем реклама у 

електронским часописима; пружање информација и 

саветодавних услуга које се односе на електронску 

трговину; пружање огласног простора у 

електронским медијима; рачуноводство код 

електронског преноса средстава; рекламирање преко 

електронских рекламних паноа; рекламне услуге 

путем електронских медија; услуге електронског 

управљања инвентаром; услуге онлајн велепродаје 

издања која се могу електронски преузимати; услуге 

онлајн велепродаје музичких садржаја који се могу 

електронски преузимати; услуге онлајн малопродаје 

електронских издања која се могу преузимати; 

услуге онлајн малопродаје музичког садржаја који се 

могу електронски преузимати; издавање рекламног 

материјала онлајн; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; онлајн маркетинг; 

онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн 

услуге велепродаје производа са снимљеним 

садржајем; онлајн услуге велепродаје ручног алата за 

грађевинарство; пружање пословних информација из 

онлајн базе података; пружање услуга управљања 

академским курсевима који се односе на онлајн 

регистрацију курса; рекламирање робе и услуга 

онлајн продаваца путем претраживог онлајн водича; 

састављање онлајн пословних именика; услуге 

малопродаје пружене од стране онлајн продавница 

поклона; услуге онлајн велепродаје аудиовизуелне 

опреме; учествовање у онлајн аукцијама за потребе 

других; пружање клијентима информација које се 

односе на преносне рачунаре; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на преносне рачунаре; услуге велепродаје 

преносивих рачунара; услуге велепродаје у вези са 

преносивим рачунарима; услуге малопродаје везане 

за преносиве рачунаре; услуге малопродаје 

преносивих рачунара; услуге малопродаје у вези са 

преносивим рачунарима; прикуљање података у базу 

података у рачунару; прикупљање и систематизација 

информација у бази података у рачунару; 

администрација продаје и планови промотивних 

подстицаја; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; организовање, управљање и 

надзор продаје и промотивних подстицајних 

програма; праћење обима продаје за друге; 
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презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; промовисање 

продаје путем програма лојалности потрошача; 

промовисање продаје роба и услуга за друге 

додељивањем поена при куповини за употребу 

кредитне картице; промотивне продаје за друге 

путем шеме која укључује трговачке купоне са 

налепницама; промоција продаје за друге; пружање 

савете које се односи на методе и технике продаје; 

рекламирање продаје за друге путем корисничких 

картица са погодностима; организовање и 

спровођење аукција на телевизији; услуге 

телемаркетинга.   

Кл. 38:  омогућавање приступа електронској онлајн 

мрежи за проналажење информација; аеронаутичке 

телекомуникацијске услуге; аудио, видео и 

мултимедијско емитовање садржаја путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање 

путем интернета; аутоматске услуге пружања 

података о телефонским позивима; аутоматски 

пренос дигиталних података путем 

телекомуникацијских канала; бежичне услуге 

приватних телефонских централа [ПБX]; бежични 

електронски пренос гласовних сигнала; бежични 

електронски пренос гласовних сигнала, података, 

факсимила, слика и информација; бежични 

електронски пренос информација; бежични 

електронски пренос података; бежични електронски 

пренос слика; бежични електронски пренос факсова; 

бежични пренос података путем бежичних 

апликацијских протокола [WАП]; бежични пренос 

података путем дигиталне мобилне телефоније; 

бежични пренос података путем интернета; бежично 

емитовање; видео емитовање; видео емитовање 

путем интернета; видео пренос путем дигиталних 

мрежа; дигитални пренос података; дигитални 

пренос података путем интернета; дигитални пренос 

порука; дигитални пренос слика; дигитални 

трансфер података; електронска комуникација путем 

причаоница, линија за ћаскање интернет форума; 

електронска размена података смештених у базе 

података којима је могуће приступити путем 

телекомуникацијских мрежа; електронска размена 

порука путем линија за ћаскање, причаоница и 

интернет форума; електронски и дигитални пренос 

гласа, података, слика, сигнала и порука; 

електронски пренос аудио, видео и осталих података 

и докумената између П2П мреже; електронски 

пренос аудио, видео и осталих података и 

докумената између рачунара; електронски пренос 

дигиталних фотографских докумената између 

корисника Интернета; електронски пренос 

дигиталних фотографских докумената путем П2П 

мреже; електронски пренос докумената; електронски 

пренос звука, слика и других података и 

информација свих врста путем интернета; 

електронски пренос инстант порука; електронски 

пренос инстант порука и података; електронски 

пренос информација; електронски пренос и поновни 

пренос звука, слике, докумената, порука и података; 

електронски пренос и стриминг дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалне и 

локалне рачунарске мреже; електронски пренос 

комуникације путем факса; електронски пренос 

наруџби; електронски пренос података; електронски 

пренос података и докумената; електронски пренос 

података и докумената међу рачунарским 

корисницима; електронски пренос података и 

докумената путем електронских уређаја; 

електронски пренос података и докумената путем 

рачунарских теминала и електронских уређаја; 

електронски пренос података и докумената путем 

рачунарских терминала; електронски пренос порука; 

електронски пренос порука и података; електронски 

пренос поште и порука; електронски пренос 

рачунарских програма путем интернета; електронски 

пренос слика; електронски пренос слика и 

фотографија путем глобалне рачунарске мреже; 

електронски пренос слика, фотографија, графичких 

слика и илустрација путем глобалне рачунарске 

мреже; електронски пренос телефакса и података за 

кодирање и декодирање; електронски пренос 

фотографија; електронски пренос шифрованих 

података; електронски трансфер података; 

електронско чување и прослеђивање порука; 

емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање аудио-

визуелних садржаја путем интернета; емитовање 

видео записа путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; емитовање видео и аудио 

програма путем интернета; емитовање видео и аудио 

садржаја путем интернета; емитовање и пренос 

програма кабловске телевизије; емитовање и пренос 

радијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма; емитовање и пренос 

телевизијских програма који се плаћају по гледању; 

емитовање кабловске телевизије; емитовање путем 

интернет протокола; изнајмљивање апарата и 

инструмената за телеобраду и рачунарску 

комуникацију; изнајмљивање мобилних телефона; 

изнајмљивање модема; изнајмљивање објеката за 

радијско и телевизијско емитовање; изнајмљивање 

опреме за видео конференције; изнајмљивање 

опреме за емитовање; изнајмљивање опреме за 

емитовање радио и телевизијских садржаја; 

изнајмљивање опреме за радијско емитовање; 

изнајмљивање опреме за телевизијско емитовање; 

изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање 

средстава за видео конференције; изнајмљивање 

телекомуникацијске опреме, укључујући телефонске 

и факс уређаје; изнајмљивање телекомуникацијских 

линија; изнајмљивање телекомуникацијских 
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објеката; изнајмљивање телекомуникацијских 

уређаја и инсталација; изнајмљивање 

телекомуникацијских уређаја и опреме која 

омогућава повезивање на мреже; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; изнајмљивање телефонских апарата; 

изнајмљивање телефонских сетова, факса и остале 

опреме за комуникацију; изнајмљивање уређаја за 

пренос слика; изнајмљивање уређаја за слање 

порука; изнајмљивање уређаја и инструмената за 

комуникацију; изнајмљивање уређаја и инструмената 

за рачунарску комуникацију; инстант размена 

порука; интегрисане услуге дигиталне мреже 

[ИСДН]; интерактивна испорука видео записа путем 

дигиталних мрежа; интерактивни пренос видео 

записа путем дигиталних мрежа; интерактивно 

емитовање; интернет комуникација; интернетска 

испорука докумената путем глобалне рачунарске 

мреже; испорука персонализованих честитки 

другима путем електронске поште; кабловски 

пренос; кабловски пренос звукова, слика, сигнала и 

података; кабловски пренос информација; кабловски 

пренос података; кабловски радио пренос; кабловско 

емитовање радио и телевизијских програма; 

компјутерски потпомогнут пренос података; 

компјутерски потпомогнут пренос порука, података 

и слика; комуникација преко мреже оптичких 

влакана; комуникација преко рачунарских 

терминала; комуникација путем виртуелне приватне 

мреже [ВПН]; комуникација путем интерактивних 

говорних аутомата [ИВР]; комуникација путем 

рачунарских терминала, дигиталним преносом или 

путем сателита; комуникација путем система 

електронске поште; комуникације мобилним 

телефонима; комуникације путем електронских 

средстава; комуникације путем или између рачунара 

и рачунарских терминала; комуникације путем 

мултинационалних телекомуникацијских мрежа; 

комуникације путем рачунара; комуникацијске 

услуге које се пружају путем интернета; 

комуникацијске услуге путем рачунарских мрежа; 

консултантске услуге за телекомуникације; 

консултантске услуге које се односе на пренос 

података; консултантске услуге на пољу 

електронских комуникација; консултантске услуге 

на пољу телекомуникација; консултантске услуге у 

вези са телевизијским емитовањем; коришћење 

опреме за емитовање телевизијског садржаја; 

локалне и међународне телефонске услуге; локалне 

телефонске услуге; међународне телефонске 

комуникацијске услуге; међународне телефонске 

услуге; мобилне медијске услуге у виду 

електронског преноса забавнх медијских садржаја; 

мобилне радијске комуникације; мрежни пренос 

звукова, слика, сигнала и података; мултимедијално 

емитовање путем интернета; мултимедијско 

емитовање путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; нумеричко слање порука; 

обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање бежичног приступа интернету 

за више корисника; омогућавање брзог приступа 

подручним мрежама и глобалној рачунарској 

информационој мрежи; омогућавање брзог приступа 

рачунарским и комуникацијским мрежама; 

омогућавање веза електронске комуникације; 

омогућавање даљинског приступа интернету; 

омогућавање електронског преноса података о 

трансакцијама на кредитним картицама и о 

електронском плаћању путем глобалне рачунарске 

мреже; омогућавање интернет приступа базама 

података; омогућавање корисничког приступа 

глобалним рачунарским мрежама и интернет 

страницама које садрже информације о широком 

распону тема; омогућавање корисничког приступа 

интернету [пружаоци услуга]; омогућавање 

корисничког приступа информацијама и 

информационим услугама које су доступне на 

интернету и на другим рачунарским мрежама; 

омогућавање корисничког приступа информацијама 

на интернету; омогућавање корисничког приступа 

платформама на интернету; омогућавање 

корисничког приступа порталима на интернету; 

омогућавање корисничког приступа 

претраживачима; омогућавање корисничког 

приступа рачунарским програмима на мрежама 

података; омогућавање приватних и безбедних 

електронских комуникација у реалном времену 

путем рачунарске мреже; омогућавање приступа 

базама података и информација путем глобалних 

рачунарских мрежа; омогућавање приступа базама 

података на интернету; омогућавање приступа 

базама података на рачунарским мрежама; 

омогућавање приступа већег броја корисника 

глобалним рачунарским информационим мрежама за 

пренос и ширење широке палете информација; 

омогућавање приступа глобалној рачунарској 

информационој мрежи за више корисника; 

омогућавање приступа глобалној рачунарској мрежи; 

омогућавање приступа глобалној рачунарској мрежи 

за више корисника; омогућавање приступа 

електронским информацијам, комуникацијама и 

платформама за трансакције на интернету; 

омогућавање приступа електронским 

комуникацијским мрежама; омогућавање приступа 

електронским комуникацијским мрежама, интернету 

и екстранетима; омогућавање приступа 

електронским продавницама [телекомуникације]; 

омогућавање приступа електронским публикацијама; 

омогућавање приступа електронским страницама; 

омогућавање приступа електронском тржишту 
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[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање 

приступа и изнајмљивање времена за приступ 

рачунарској бази података; омогућавање приступа 

интернет порталима који нуде програме видео 

програма на захтев; омогућавање приступа интернет 

страницама за расправе на интернету; омогућавање 

приступа интернет страницама на интернету или 

било којој другој комуникацијској мрежи; 

омогућавање приступа интернет страницама, пошти 

и информативним порталима; омогућавање приступа 

интернет страницама са дигиталном музиком; 

омогућавање приступа интернету; омогућавање 

приступа интернету и другим комуникацијским 

мрежама; омогућавање приступа интернету путем 

бежичних широкопојасних мрежа; омогућавање 

приступа интернету путем фибер оптичких 

широкопојасних мрежа; омогућавање приступа 

информацијама на интернету; омогућавање приступа 

информацијама на рачунарским мрежама; 

омогућавање приступа информацијама путем 

интернета; омогућавање приступа информацијама 

путем мрежа за размену података; омогућавање 

приступа линијама за ћаскање на интернету; 

омогућавање приступа линијама за ћаскање, 

причаоницама и форумима на интернету, укључујући 

мобилни интернет; омогућавање приступа линијама 

за ћаскање, причаоницама и форумима преко 

интернета; омогућавање приступа мултимедијалним 

садржајима на интернету; омогућавање приступа на 

захтев рачунарским програмима на мрежама 

података; омогућавање приступа платформама за 

електронску трговину на интернету; омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

омогућавање приступа платформама на интернету; 

омогућавање приступа платформама на интернету за 

потребе размене дигиталних фотографија; 

омогућавање приступа платформама на интернету, 

као и на мобилном интернету; омогућавање приступа 

подацима или документима који се чувају 

електронски у централним датотекама за 

консултације на даљину; омогућавање приступа 

подацима на комуникацијским мрежама; 

омогућавање приступа подацима на рачунарским 

мрежама; омогућавање приступа подацима путем 

интернета; омогућавање приступа порталима за 

дељење видео садржаја; омогућавање приступа 

порталима на интернету; омогућавање приступа 

причаоницама на интернету; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; омогућавање 

приступа рачунарским мрежама; омогућавање 

приступа рачунарским програмима на мрежама за 

размену података; омогућавање приступа 

телекомуникацијским каналима за услуге 

телешопинга; омогућавање приступа 

телекомуникацијским мрежама; омогућавање 

приступа телекомуникацијској инфраструктури за 

друге кориснике; омогућавање приступа форумима 

на интернету; омогућавање телекомуникацијских 

повезивања на базе података; омогућавање 

телекомуникацијских повезивања на интернет; 

омогућавање телекомуникацијских повезивања на 

интернет или базе података; омогућавање 

телекомуникацијских повезивања на интернет у 

кафићима; омогућавање телекомуникацијског 

повезивања на гобалне комуникацијске мреже или 

базе података; омогућавање телекомуникацијског 

приступа аудио садржајима који се пружају путем 

интернета; омогућавање телекомуникацијског 

приступа видео и аудио садржајима који се пружају 

путем онлајн услуга видеа на захтев; омогућавање 

телекомуникацијског приступа видео садржајима 

који се пружају путем интернета; омогућавање 

телекомуникацијског приступа телевизијским 

програмима који се пружају путем услуге видеа на 

захтев; омогућавање телекомуникацијског приступа 

филмским и телевизијским програмима који се 

пружају путем услуге видеа на захтев; онлајн пренос 

података; пренос аудио, видео садржаја и података 

путем кабловске мреже, сателита, рачунарских 

мрежа, телефонских линија и ИСДН линија; пренос 

аудио и видео садржаја путем интернета; пренос 

аудио и видео садржаја путем рачунарских мрежа; 

пренос аудио података путем интернета; пренос 

аудио садржаја путем интернета; пренос берзанских 

информација путем телекомуникацијских медија; 

пренос вести; пренос видео података путем 

интернета; пренос видео садржаја путем интернета; 

пренос видео садржаја, филмова, слика, текста, 

фотографија, игара, садржаја који су створили 

корисници, аудио садржаја, и информација путем 

интернета; пренос графике на мобилне телефоне; 

пренос дигиталних аудио и видео садржаја преко 

глобалне рачунарске мреже; пренос електронске 

поште; пренос електронских података; пренос 

електронских порука; пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и 

покретних слика, текста и података у реалном 

времену; пренос звука, видео записа и информација; 

пренос звука и визуелних записа путем мрежа; 

пренос звука и слика између мобилних 

телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика 

путем интерактивних мултимедијалних мрежа; 

пренос звука, слике и података путем интернета; 

пренос звука, слике и података у виду сигнала; 

пренос и дистрибуција података или аудио-

визуелних слика путем глбалне рачунарске мреже 

или интернета; пренос и дистрибуција података 

путем глобалне рачунарске мреже; пренос инстант 

порука; пренос информација; пренос информација 

базе података путем телекомуникацијских мрежа; 

пренос информација и података путем интернета; 

пренос информација и података путем компјутерских 
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мрежа; пренос информација и података путем онлајн 

услуга; пренос информација и података путем онлајн 

услуга и интернета; пренос информација и података 

путем рачунарских мрежа и интернета; пренос 

информација и слика које се односе на 

фармацеутске, медицинске и хигијенске производе; 

пренос информација на аудио-визуелном пољу; 

пренос информација о широком опсегу тема; пренос 

информација о широком опсегу тема, укључујући 

онлајн и преко глобалне рачунарске мреже; пренос 

информација путем бежичних кабловских мрежа; 

пренос информација путем бежичних мрежа; пренос 

информација путем дигиталних мрежа; пренос 

информација путем електронских комуникацијских 

мрежа; пренос информација путем интернета; пренос 

информација путем кабловске мреже; пренос 

информација путем компјутерских мрежа; пренос 

информација путем националних и међународних 

мрежа; пренос информација путем онлајн услуга; 

пренос информација путем оптичких 

телекомуникацијских мрежа; пренос информација 

путем рачунара који су повезани на исту телематску 

мрежу; пренос информација путем рачунарских 

мрежа; пренос информација путем саопштавања 

података ради подршке у доношењу одлука; пренос 

информација путем телефона; пренос информација, 

укључујући интернет странице, рачунарске програме 

и било које друге податке; пренос и пријем 

информација базе података путем 

телекомуникацијских мрежа; пренос и ширење 

информација и података путем рачунарских мрежа и 

интернета; пренос кабловске телевизије; пренос 

компјутеризованих података; пренос кратких порука; 

пренос кратких порука [СМС] између мобилних 

телекомуникационих уређаја; пренос 

мултимедијалног садржаја путем интернета; пренос 

података; пренос података, аудио, видео и 

мултимедијалних датотека; пренос података, аудио, 

видео и мултимедијалних датотека, укључујући 

датотеке које се могу преузимати и датотеке које се 

преносе стримингом преко глобалне рачунарске 

мреже; пренос података електронским путем; пренос 

података електронском поштом; пренос података, 

звука и слике; пренос података и гласовних датотека 

путем електронске поште; пренос података између 

умрежених компјутерских система; пренос података 

и информација помоћу рачунара и средстава 

електронске комуникације; пренос података и 

информација путем компјутера; пренос података 

кроз системе за видео комуникацију; пренос 

података помоћу телепринтера; пренос података, 

порука и информација; пренос података путем 

ИСДН линија; пренос података путем интернета; 

пренос података путем компјутера; пренос података 

путем компјутерских мрежа; пренос података путем 

онлајн услуга; пренос података путем рачунарских 

мрежа; пренос података путем телекомуникација; 

пренос података путем телекомуникационих мрежа; 

пренос података путем телематских мрежа; пренос 

података путем телефонских линија; пренос подкаст 

садржаја; пренос порука и слика; пренос порука и 

слика између мобилних телекомуникационих 

уређаја; пренос порука и слика помоћу рачунара; 

пренос порука и слика посредством рачунара; пренос 

порука и слика путем компјутерских мрежа; пренос 

порука и слика путем мобилног телефона; пренос 

порука, података и садржаја путем интернета и 

других комуникацијских мрежа; пренос порука, 

података и садржаја путем интернета и других 

рачунарских и комуникацијских мрежа; пренос 

порука помоћу рачунара; пренос порука путем 

електронских медија; пренос порука путем 

интернета; пренос порука путем компјутерских 

мрежа; пренос порука путем телефона; пренос 

програма кабловске телевизије; пренос програма 

рекламног садржаја и медијског вида комуникације 

рекламног саджаја путем дигиталних 

комуникационих мрежа; пренос рачунарских 

података; пренос садржаја који су створили 

корисцници путем интернета; пренос сигнала у виду 

података; пренос слика између мобилних 

телекомуникационих уређаја; пренос слика путем 

рачунара; пренос сликовног и говорног садржаја 

путем интернета; пренос сликовног садржаја путем 

интернета; пренос стримованог звука и 

аудиовизуелних снимака путем интернета; пренос 

текста; пренос текста путем интернета; пренос 

честитки путем интернета; пренос шифрираних 

комуникација; преношење текстуалног садржаја 

дигиталним путем; прикупљање и пренос 

електронских порука; припејд локалне и међуградске 

телефонске услуге; припејд локалне телефонске 

услуге; приступ и комуникацијске услуге на 

интернету и путем интранета; приступ 

комуникацијским интернет везама помоћу којих се 

корисник пребацује са једне интернет странице на 

друге локалне и глобалне интернет странице; 

прослеђивање порука свих врста на интернет адресе 

[wеб мессагинг]; пружање "фраме релаy" услуга 

повезивања ради преноса података; пружање брзог 

приступа глобалној рачунарској информацијској 

мрежи; пружање брзог приступа интернету; пружање 

брзог приступа рачунарским мрежама; пружање 

вишекорисничког приступа власничкој збирци 

информација путем глобалних рачунарских 

информацијских мрежа; електронски пренос наруџби 

за цвећаре; пружање интернет лист сервера за пренос 

порука међу рачунарским корисницима; пружање 

информација о бежичним комуникацијама; пружање 

информација о емитовању кабловске телевизије; 

пружање информација о телевизијском емитовању; 

пружање информација о телевизијском емитовању 
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путем интернет странице; пружање информација у 

области телекомуникација; пружање корисничког 

приступа онлајн страницама које садрже 

информације о широком спектру тема; пружање 

међународних телекомуникацијских услуга; 

пружање обавештења путем електронске поруке 

везано за измене процена које могу утицати на 

финансијски портфолио; пружање онлајн платформи 

за интеракцију са осталим рачунарским корисницима 

у реалном времену; пружање онлајн приступа 

подацима; пружање онлајн услуга причаоница за 

пренос порука међу корисницима рачунара; пружање 

онлајн услуга причаоница и дискусија; пружање 

онлајн услуга причаоница и електронских огласних 

табли за пренос порука међу корисницима у области 

од општег интереса; пружање приступа базама 

података на интернету; пружање приступа глобалној 

компјутерској мрежи; пружање приступа 

електронскими базама података; пружање приступа 

интернет порталима; пружање приступа 

компјутерским, електронским и онлајн базама 

података; пружање приступа линијама за ћаскање, 

причаоницама и форумима путем мобилног 

интернета; пружање приступа мобилним интернет 

платформама; пружање приступа мобилним 

интернет порталима; пружање приступа огласним 

таблама; пружање приступа онлајн причаоницама; 

пружање приступа онлајн форумима; пружање 

приступа подацима и информацијама на интернету; 

пружање приступа порталима на интернету, као и на 

интернету на мобилном телефону; пружање 

приступа причаоницама; пружање приступа путем 

мреже података софтверу за приступ интернету; 

пружање приступа собама за ћаскање; пружање 

приступа услугама блогова, причаоница, огласних 

табли и дискусија; пружање средстава и опреме за 

одржавање видео конференција; пружање средстава 

и опреме за одржавање телеконференција; пружање 

телекомуникацијских веза за телефонске линије за 

помоћ и позивне центре; пружање 

телекомуникацијских веза за телефонске линије за 

ћаскање; пружање телекомуникацијских услуга за 

платформе електронске трговине на интернету и 

другим електронским медијима; пружање 

телекомуникационог приступа видео и аудио 

садржају; пружање услуга бирања везе и наменског 

прикључка интернету за више корисника; пружање 

услуга гласовне комуникације путем интернета; 

пружање услуга гласовних причаоница; пружање 

услуга електронске поште; пружање услуга 

електронске поште и слања инстант порука; пружање 

услуга електронских интернет огласнх табли за 

пренос порука међу рачунарским корисницима; 

пружање услуга за одржавање видео конференција; 

пружање услуга интернет форума; пружање услуга 

интернет форума за пренос порука, коментара и 

мултимедијалних садржаја међу корисницима; 

пружање услуга интернет форума за пренос порука 

међу рачунарским корисницима; пружање услуга 

комуникације путем радиа и мобилних телефона; 

пружање услуга комуникације путем радиа и 

мобилних телефона у добротворне сврхе; пружање 

услуга кратких гласовних порука [ВСМС]; пружање 

услуга линија за ћаскање на интернету; пружање 

услуга онлајн дискусије; пружање услуга онлајн 

причаоница; пружање услуга онлајн соба за ћаскање; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

преноса текстуалног садржаја у реалном времену; 

пружање услуга приватних телефонских централа 

[ПБX]; пружање услуга причаоница за пренос 

порука, коментара и мултимедијалних садржаја међу 

корисницима; пружање услуга причаоница и форума 

на интернету; пружање услуга причаоница на 

интернету за повезивање на друштвеним мрежама; 

пружање услуга причаоница на интернету и 

електронских огласних табли за пренос порука међу 

рачунарским корисницима; пружање услуга слања 

факса путем електронске поште; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

пружање услуга телефонских конференција; 

рачунарска међукомуникација; рачунарске 

комуникацијске услуге; рачунарски подржан 

података и слика; рачунарски подржан пренос 

података; рачунарски подржан пренос порука; 

рачунарски подржан пренос слика; рачунарски 

пренос информација; саветовање у вези са радијским 

емитовањем; саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на бежичне комуникације; 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

бежичне комуникације и опрему за бежичне 

комуникације; саопштавање информација путем 

рачунара; саопштавање података путем електронске 

поште; сателитске комуникације; сателитски, 

кабловски и мрежни пренос звука, слике, сигнала и 

података; сателитски пренос; сателитски пренос 

звукова и слика; сателитски пренос звукова, слика, 

сигнала и података; сателитски пренос информација; 

сателитски пренос података; сателитски пренос 

података, звука и слике; сателитски пренос порука; 

сателитски пренос порука и података; сателитски 

пренос порука и података за навигацију у ваздуху; 

сателитски пренос сигнала; сателитско телевизијско 

емитовање; слање електронских порука; слање 

електронских порука путем интернет страница; 

слање и примање електронских порука; слање 

порука; слање порука путем вебсајта; слање, 

примање и прослеђивање електронских порука; 

стриминг аудио, визуелног и аудио-визуелног 

материјала путем глобалне рачунарске мреже; 

стриминг аудио садржаја; стриминг видео садржаја; 

стриминг [проток] аудио и видео материјала на 

интернету; стриминг [проток] аудио материјала на 
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интернету; стриминг [проток] видео материјала на 

интернету; стриминг [проток] података; телевизијско 

емитовање уз претплату; телекомуникацијске и 

комуникацијске услуге; телекомуникацијске услуге 

које се пружају путем интернета, интранета и 

екстранета; телекомуникацијске услуге које се 

пружају путем интернет платформи и портала; 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

оптичких, бежичних и кабловских мрежа; 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

платформи и портала на интернету и других медија; 

телекомуникацијске услуге омогућавања приступа 

глобалној рачунарској мрежи за већи број корисника; 

телефонске комуникације; телефонске 

телекомуникацијске услуге које се пружају преко 

припејд телефонских позивних картица; телефонске 

услуге; телефонске услуге пружања титлова за особе 

оштећеног слуха; трансфер електронских података; 

унапред плаћене међународне телефонске услуге; 

управљање опремом за радио емитовање; управљање 

телекомуникацијском опремом; услуге аудио и видео 

емитовања садржаја путем интернета; услуге аудио-

телеконференција; услуге аутоматске телефонске 

гласовне поруке; услуге бежичне гласовне поште; 

услуге бежичне мобилне телефоније; услуге бежичне 

широкопојасне комуникације; услуге бежичног 

дигиталног преноса порука; услуге брзог преноса 

података за оператере телекомуникацијских мрежа; 

услуге веб конференција; услуге видео, аудио и 

телевизијског стриминга; услуге видеоконференција; 

услуге видео стриминга независних филмова и 

кинематографских филмова путем интернета; услуге 

гласовног бирања; услуге говорне поште; услуге 

дигиталне мрежне телекомуникације; услуге 

дигиталног преноса; услуге дигиталног преноса 

аудио и видео података; услуге електронске 

комуникације; услуге електронске поште; услуге 

електронске поште и преноса путем факсимила; 

услуге електронске поште и сандучета; услуге 

електронске поште и слања порука; услуге 

електронске размене података [ЕДИ]; услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге]; 

услуге електронског преноса порука; услуге 

емитовања; услуге емитовања и омогућавање 

телекомуникацијског приступа видео и аудио 

садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев 

путем интернета; услуге емитовања и омогућавање 

телекомуникацијског приступа фимовима и 

телевизијским прогамима пружањем услуга видео 

садржаја на захтев; услуге забране позива; услуге 

завршетка телефонских позива за клијенте сервисних 

информација; услуге интерактивне комуникације; 

услуге интернета и дигиталног преноса за аудио, 

видео или графичке податке; услуге интернетског 

емитовања; услуге интернетског слања порука; 

услуге интернет телефоније; услуге кабловске 

телевизије; услуге комутационих система; услуге 

консултација, информисања и саветовања на пољу 

телекомуникација; услуге међународне телефоније; 

услуге мобилне комуникације; услуге мобилне радио 

телефоније; услуге мобилне телефоније; услуге 

мобилних телефона; услуге мултимедијских порука 

[ММС]; услуге обавештавања о долазним позивима; 

услуге обавештавања о пропуштеним позивима; 

услуге одржавања мрежних конференција; услуге 

подкастинга; услуге преноса видео садржаја на 

захтев које се пружају путем нтернета; услуге 

преноса гласа; услуге преноса гласа путем интернет 

протокола [ВоИП]; услуге преноса и комуникације 

видео и аудио записа; услуге преноса и пријема 

података путем средстава за телекомуникацију; 

услуге преноса података и телекомуникације; услуге 

преноса података путем електронске мреже; услуге 

преноса телевизије путем интернета [ИПТВ]; услуге 

преноса телевизијских програма по наруџби; услуге 

приватних телефонских централа [ПБX]; услуге 

приступања рачунарској мрежи коришћењем метро 

етернет технологије; услуге причаоница за 

друштвене мреже; услуге прослеђивања електронске 

поште; услуге прослеђивања преноса; услуге 

пружања интернетских услуга [ИСП]; услуге 

пружања података о позивима; услуге пружаоца 

интернет услуга; услуге размене веб порука; услуге 

рачунарске комуникације за пренос информација; 

услуге рачунарске телефоније; услуге сигурне 

електронске поште; услуге слања кратких порука 

[СМС]; услуге снимања позива; услуге стриминга 

телевизијских садржаја; услуге текстуалних порука; 

услуге телевизијског емитовања за мобилне 

телефоне; услуге телекомуникација; услуге 

телекомуникацијског портала; услуге 

телекомуникацијског приступа; услуге 

телекомуникационог усмеравања и повезивања; 

услуге телеконференција; услуге телеконференција и 

видеоконференција; услуге телеприсутности на 

конференцијама; услуге телетекста и интерактивног 

емитовања; услуге телефонирања преко приватних 

телефонских централа; услуге телефонске 

комуникације које се пружају за линије за помоћ и 

позивне центре; услуге телефонских гласовних 

порука; услуге телефонских централа; услуге фиксне 

и мобилне телефоније; услуге фокусираног 

емитовања видео садржаја; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; хостоване услуге приватних 

телефонских централа [ПБX]; аудио емитовање 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

видео емитовање и пренос кинематографских 

филмова и филмова путем интернета; видео 

стриминг филмова независне филмске продукције; 

достава дигиталне музике путем телекомуникација; 

електронска достава слика и фотографија путем 

глобалне рачунарске мреже; електронска испорука 
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докумената; електронска испорука кредитне 

документације; електронски пренос вести; 

електронски пренос звука, слика и других података и 

информација свих врста; емитовање мултимедијалних 

садржаја путем интернета; емитовање података; 

емитовање програма кабловске телевизије; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

емитовање програма путем интернета; емитовање 

путем глобалне рачунарске мреже; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање радио и телевизијских 

програма путем сателита; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање 

телевизијских програма коришћењем телевизијских 

услуга видеа на захтев и плаћања по гледању; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

емитовање телевизијских програма, филмова, и осталих 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја; 

емитовање телевизијских програма, филмова, и осталих 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернет протокола и комуникацијских мрежа; 

емитовање филмова и телевизијских програма путем 

услуге видео садржаја на захтев; емитовање филмова и 

телевизијских садржаја; емитовање филмова и 

телевизијских садржаја путем интернета; емитовање 

филмова и телевизијских садржаја путем мреже 

мобилне комуникације; емитовање филмова путем 

интернета; емитовање филмских и телевизијских 

садржаја или програма, укључујући на интернету, на 

мобилним комуникацијским мрежама и другим 

медијима; изнајмљивање времена приступа 

глобалним рачунарским мрежама; изнајмљивање 

времена приступа информацијама на рачунарским 

мрежама; изнајмљивање времена приступа 

рачунарским базама података; изнајмљивање 

времена приступа серверима база података; 

изнајмљивање капацитета за сателитски пренос; 

информације о емитовању кабловске телевизије; 

информације о телевизијском емитовању; 

информације у вези са радијским емитовањем; 

испорука дигиталне музике електронским преносом; 

истовремено телевизијско емитовање путем 

глобалних комуникацијских мрежа, интернета и 

бежичних мрежа; комуникација путем радио, 

телеграфског, телефонског и телевизијског преноса; 

комуникације путем аналогних и дигиталних 

рачунарских терминала; омогућавање интерактивног 

онлајн форума за људе оболеле од рака; пренос 

аудио и видео садржаја кабловским путем; пренос 

аудио и видео садржаја путем ИСДН линија; пренос 

аудио и видео садржаја путем сателита; пренос аудио 

података; пренос аудио садржаја; пренос вести и 

информација о тренутним догађајима; пренос видео 

података; пренос видео порука; пренос видео 

садржаја; пренос видео садржаја на захтев; пренос 

дигиталне музике; пренос дигиталних датотека; пренос 

дигиталних информација; пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и 

покретних слика, текста и података; пренос звука и 

слике путем сателита; пренос звука и слике путем 

сателита или интерактивних мултимедијских мрежа; 

пренос звучних сигнала; пренос информација путем 

радија; пренос информација путем телематских мрежа; 

пренос кодираних порука; пренос радијских и 

телевизијских програма путем сателита; пренос 

телевизијских програма који се плаћају по гледању; 

пренос телевизијског садржаја; пренос филмова; 

пренос филмова путем интернета; преношење вести 

агенцијама за објављивање вести; пружање 

интерактивног онлјан форума за потребе пружања 

емоционалне подршке пацијентима оболелим од рака и 

њиховим породицама; пружање информација о 

радијском емитовању; пружање услуга онлајн преноса 

путем факса; радијско емитовање путем интернета; 

телевизијски пренос; услуге радијске, телефонске и 

телеграфске комуникације; услуге радијског, 

телевизијског и кабловског емитовања; широкопојасна 

радијска комуникација; шифровани електронски 

пренос и испорука сачуваних података; емитовање 

телевизијских програма; пренос телевизијских 

програма.  
 

(111) 80087 (181) 24.04.2030. 

(210) Ж- 2020-578 (220) 24.04.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Ракића 051/3, Земун-Београд, RS i 

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић , Светогорска 33/3, 

11000 Београд 

(540) 

Anginal Max junior 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, храна за бебе.  
 

(111) 80088 (181) 19.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1400 (220) 19.08.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) THE FUN & FIT COMPANY d.o.o. Beograd, 

Батајнички пут 12, 11080, Земун, RS 

(540) 
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(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела и црвена  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће.  

Кл. 30:  кафа; чај; какао и замена кафе; пиринач; 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи; сорбеи и други 

јестиви лед; шећер; мед; меласа; со; додаци јелима; 

зачини; конзервисано зачинско биље; сирће; сосови 

и други додаци јелу.  

Кл. 31:  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће; свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице; саднице и семе за 

садњу; живе животиње; храна и пиће за животиње; 

слад.  
 

(111) 80089 (181) 08.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1130 (220) 08.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Привредно друштво З2Ракија д.о.о. Совљак, 

ул. браће Павловића бб, 15355 Совљак-Богатић, RS 

(740) Адвокат Владимир К. Димитријевић, Ул. 

адмирала Гепрата 7, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.17; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.22  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач, месни 

екстракти, конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти; јаја, 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи, 

уља и масти за исхрану.  

Кл. 32:  пиво, безалкохолни напици, минералне и 

содне воде, воћни напици и воћни сокови, сирупи и 

други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.   

Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива, алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(111) 80090 (181) 09.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1513 (220) 09.09.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Ракића 051/3, Земун, Београд, RS i 

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, 

11000, Београд 

(540) 

DEVITAL JUNIOR 

(511) Кл. 5:  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.   
 

(111) 80091 (181) 24.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1230 (220) 24.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Гордан Поповић, Тодора Дукина 39 стан 4, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.09.25; 24.01.05; 24.01.13; 24.17.23; 

25.05.25; 26.11.11; 27.03.15; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 5:  дијететске супстанце; биљни препарати; 

хомогенизовани хранљиви препарати и дијететска 

храна; фармацеутски препарати; помоћна лековита 

средства; санитарни препарати за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу у медицини.  

Кл. 35:  услуге у вези са прометом робе, услуге у 

трговини на велико и мало у области фармацеутских 

и дијететских препарата, прехрамбених производа; 

промотивне услуге које се односе на робу која се 

продаје у трговинама; оглашавање; пословни 

менаџмент; пословна администрација; пословно 

управљање и вођење послова; канцеларијски 

послови.  

Кл. 44:  медицинске услуге; магистрална израда 

препарта по рецепту; хигијенска заштита и нега 

људи.  
 

(111) 80092 (181) 08.04.2030. 

(210) Ж- 2020-521 (220) 08.04.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Costas d.o.o., Раде Кончара 1, 21131, 

Петроварадин, Нови Сад, RS 
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(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 08.01.15; 25.05.01; 25.07.02; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, сива, бела, браон, беж, златна, светло 

црвена, тамно црвена, зелена.  

(511) Кл. 30:  коре за све врсте пита.  
 

(111) 80093 (181) 08.04.2030. 

(210) Ж- 2020-522 (220) 08.04.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Costas d.o.o., Раде Кончара 1, 21131, 

Петроварадин, Нови Сад, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.04; 08.01.16; 25.05.01; 25.07.02; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, сива, бела, браон, беж, жута, златна, 

светло црвена, тамно црвена.  

(511) Кл. 30:  коре за све врсте пита.  
 

(111) 80094 (181) 23.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1228 (220) 23.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Temet d.o.o. Lozovik, Лозовик б.б., 35000, 

Јагодина, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

BELI KAMEN 

(511) Кл. 32:  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  

Кл. 35:  услуге трговине на велико и трговине на 

мало у вези са пивом, минералним и содним водама 

и другим безалкохолнним пићима; пићима од воћа и 

воћним соковима; сирупима и другим препаратима 

за производњу пића; алкохолним пићима.  
 

(111) 80095 (181) 23.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1226 (220) 23.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) MITELOS BIOSCIENCE, S.L., RONDA DE 

CAN FATJO 7-B, 08290 CERDANYOLA DEL 

VALLES, BARCELONA, ES 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.13.08; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 29.01.04 

(591) тиркизно плава, окер.  

(511) Кл. 5:  додаци исхрани за медицинску 

употребу.  
 

(111) 80096 (181) 23.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1227 (220) 23.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, 91320-1799, California, US 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 01.15.23; 02.09.25  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за третман кардиоваскуларних болести и 

поремећаја.  
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(111) 80097 (181) 22.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1217 (220) 22.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) WEB BUSINESS SOLUTIONS DOO, Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 53, 11070, Београд (Нови 

Београд), RS 

(740) адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

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

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.04.08; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна.  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати, рачунарски програми, 

снимљени, рачунарски софтвер, снимљени, 

рачунари, рачунарска меморија, уређаји, оперативни 

рачунарски програми, снимљени, рачунарски 

програми, који се могу преузимати, софтвери за 

рачунарске игре, снимљени, рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване, софтвер за 

чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован, софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети.  

Кл. 35:  маркетинг, онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи, маркетиншка истраживања, 

услуге рекламних агенција, помоћ у пословном 

управљању, маркетинг у оквиру издавања софтвера, 

писање рекламних текстова, оптимизација 

претраживача за промоцију продаје, оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице, оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање], 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања, 

прикупљање статистичких података, услуге агенција 

за пружање пословних информација, пословно 

управљање и организационо саветовање, 

консултације у пословном управљању, стручне 

услуге о пословној ефикасности, истраживање 

тржишта, пословна испитивања, изнајмљивање 

огласних материјала, консултације у вези са 

пословним организовањем, објављивање рекламних 

текстова, оглашавање, рекламирање, пословна 

истраживања, саветодавне услуге у пословном 

управљању, компјутерско управљање подацима, 

пружање пословних информација, испитивање јавног 

мњења, рекламирање слањем наруџбеница, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације, пружање пословних 

информација путем Интернет странице, развој 

концепта оглашавања, писање текстова за рекламне 

намене, услуге праћења конкуренције, услуге 

праћења тржишта, циљни маркетинг.  

Кл. 42:  развој софтвера у оквиру издавања софтвера, 

израда и одржавање веб страница за друге, 

рачунарско програмирање, дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера, одржавање 

рачунарског софтвера, анализе рачунарских система, 

дизајнирање рачунарских система, умножавање 

рачунарских програма, хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова], инсталирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање веб сервера, софтвер у виду сервиса 

[СааС], сервер хостинг, електронско похрањивање 

података, рачунарство у облаку, услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, креирање и дизајнирање за 

друге индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије].  
 

(111) 80098 (181) 22.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1216 (220) 22.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) WEB BUSINESS SOLUTIONS DOO, Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 53, 11070, Београд (Нови 

Београд), RS 

(740) адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

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

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.12; 26.01.22; 26.11.13; 27.05.12; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, црна.  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати, рачунарски програми, 

снимљени , рачунарски софтвер, снимљени, 

рачунари, рачунарска меморија, уређаји, оперативни 

рачунарски програми, снимљени, рачунарски 

програми, који се могу преузимати, софтвери за 

рачунарске игре, снимљени, рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване, софтвер за 

чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован, софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети.  

Кл. 35:  маркетинг, онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи, маркетиншка истраживања, 

услуге рекламних агенција, помоћ у пословном 

управљању, маркетинг у оквиру издавања софтвера, 
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писање рекламних текстова, оптимизација 

претраживача за промоцију продаје, оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице, оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање], 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања, 

прикупљање статистичких података, услуге агенција 

за пружање пословних информација, пословно 

управљање и организационо саветовање, консултације 

у пословном управљању, стручне услуге о пословној 

ефикасности, истраживање тржишта, пословна 

испитивања, изнајмљивање огласних материјала, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

објављивање рекламних текстова, оглашавање, 

рекламирање, пословна истраживања, саветодавне 

услуге у пословном управљању, компјутерско 

управљање подацима, пружање пословних 

информација, испитивање јавног мњења, рекламирање 

слањем наруџбеница, прикупљање информација у 

компјутерске базе података, изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације, пружање 

пословних информација путем Интернет странице, 

развој концепта оглашавања, писање текстова за 

рекламне намене, услуге праћења конкуренције, услуге 

праћења тржишта, циљни маркетинг.  

Кл. 42:  развој софтвера у оквиру издавања софтвера, 

израда и одржавање веб страница за друге, 

рачунарско програмирање, дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера, одржавање 

рачунарског софтвера, анализе рачунарских система, 

дизајнирање рачунарских система, умножавање 

рачунарских програма, хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова], инсталирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање веб сервера, софтвер у виду сервиса 

[СааС], сервер хостинг, електронско похрањивање 

података, рачунарство у облаку, услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, креирање и дизајнирање за 

друге индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије].  
 

(111) 80099 (181) 20.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1204 (220) 20.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, 974 

Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, US 

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

11040, Београд 

(540) 

VERBEN 

(511) Кл. 5:  пољопривредни фунгициди.  

(111) 80100 (181) 17.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1205 (220) 17.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BETONSKIH 

PLOČA ARHIBET DOO DONJA VREŽINA, Књажевачка 

б.б., 18000, Доња Врежина-Ниш-Пантелеј, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, CMYK: 0,0,0,70; CMYK:0,0,0,40; 

CMYK:37,0,100,0.  

(511) Кл. 19:  блокови за поплочавање, неметални; 

бетонски грађевински елементи; асфалтни плочници; 

бетон; оквири грађевинских конструкција, неметални; 

материјали за прављење и заштиту путева; цементне 

плоче; цементни стубови; греде; украсни рељефни венци 

за грађевине, неметални; преграде, неметалне; поклопци 

шахтова, неметални; гази шта за степенице, неметална; 

одводне цеви, неметалне; мозаик за грађевинарство; 

неметалне зидне оплате, за грађевинарство; опшив за 

грађевине, неметални; затварачи, који нису од метала; 

вештачки камен; подови, неметални; облоге, неметалне, 

за грађевинарство; материјали за облагање путева; 

грађевински материјали неметални; конструкциони 

материјали, неметални; оплате, неметалне, за бетон; 

плоче за поплочавање, неметалне; канализационе цеви, 

неметалне; улични одводи, неметални; плоче, неметалне, 

за грађевинарство; стубови, неметални, за 

грађевинарство; носачи, неметални, за грађевинарство; 

оплате, неметалне, за грађевинарство.  
 

(111) 80101 (181) 20.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1232 (220) 20.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић , 

Угриновачки пут 18 део 020, Београд, RS i Драгана 

Пакића 051/3, 11080, Земун, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 24.17.02; 26.03.04; 26.03.06; 26.04.10; 26.04.12; 

26.04.18; 26.04.24; 26.07.25; 27.01.05; 27.05.12; 

27.05.21; 29.01.14  

(591) бела, наранџаста, жута, црвена, розе.  

(511) Кл. 5:  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  
 

(111) 80102 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2003 (220) 17.12.2019. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92  

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ЗЕМУН)   

, Аутопут за Загреб 22 , БЕОГРАД-ЗЕМУН, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24; 

27.07.17; 27.07.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава C 100 M 90 Y 0 K 0, бела  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину, административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда, 

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, 

дактилографске услуге, дизајнирање рекламног 

материјала, дистрибуција рекламног материјала, 

дистрибуција узорака, договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица, економске 

прогнозе, издавање машина за фотокопирање, 

изнајмљивање аутомата за продају, 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, индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања, 

испитивање јавног мњења, истраживање тржишта, 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица, 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, 

обрачун пореза, оглашавање, оглашавање на 

отвореном, оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање], онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе, организовање 

модних ревија у промотивне сврхе, организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе, 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 

информације, пословне процене, пословно 

управљање за независне пружаоце услуга, пословно 

управљање за спортисте, пословно управљање за 

сценске уметнике, пословно управљање и 

организационо саветовање, пословно управљање 

програмима рефундирања за друге, 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, продукција програма 

телевизијске продаје, производња рекламних 

филмова, промоција продаје за друге, промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спортских догађаја, 

проналажење особља, професионалне пословне 

консултације, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација, пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга, пружање пословних информација путем 

Интернет странице, психолошко тестирање за избор 

запослених, рачуноводство, ревизија пословања, 
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регистровање писане комуникације и података, 

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, стенографске услуге, стручне услуге о 

пословној ефикасности, тражење спонзорства, 

умножавање докумената, управљање програмима за 

путнике који често лете авионом, управљање 

програмима лојалности потрошача, уређивање 

излога, услуге агенција за запошљавање, услуге 

агенција за пружање пословних информација, услуге 

агенција за увоз и извоз, услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала, 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 малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала, 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте], услуге односа са 

јавношћу, услуге односа са медијима, 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови], 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању], услуге пописивања поклона, услуге 

поређења цена, услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства, услуге посредовања у 

трговини, услуге праћења конкуренције, услуге 

праћења тржишта, услуге праћења штампе, услуге 

пресељења пословног седишта, услуге претплате на 

новине за друге, услуге пријављивања пореза, услуге 

продаје путем лицитације, услуге рекламних 

агенција, услуге телемаркетинга, услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике, услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте, услуге фотокопирања, фактурисање, 

финансијска ревизија, циљни маркетинг.   

Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

Кл. 41:  академије [образовне], вођење часова 

фитнеса, дистрибуција филмова, дресирање 

животиња, електронско издаваштво, забава 

посредством радија, извођење представа варијетеа, 

извођење представа уживо, извођење циркуских 

представа, издавање књига, издавање лаке ронилачке 

опреме, издавање опреме за стадионе, издавање 

спортске опреме, осим возила, издавање текстова, 

осим рекламних текстова, издавање тениских терена, 

изнајмљивање акваријума за ентеријере, 

изнајмљивање аудио опреме, изнајмљивање аудио 

снимака, изнајмљивање видео рекордера, 

изнајмљивање видео трака, изнајмљивање играчака, 

изнајмљивање камкодера, изнајмљивање опреме за 

играње, изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија, изнајмљивање 

позоришног декора, изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата, изнајмљивање 

синематографских апарата, изнајмљивање спортских 

терена, изнајмљивање сценског декора, 

изнајмљивање уметничких дела, изнајмљивање 

филмова, информације из области забаве и разоноде, 

информације о рекреацији, информисање о 

образовању, испитивање обучености корисника за 

управљање дроновима, испити из области 

образовања, клупске услуге [забавне или образовне], 

компоновање музике, културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије, 

мерење времена на спортским догађајима, 

микрофилмовање, монтажа видеотрака, настава, 
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обука, образовање у интернатима, образовне услуге 

које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама, обука гимнастике, 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 

балова, 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 лутрије, 

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 

песама, 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 услуга аутомата за аркадне игрице, 

пружање услуга казина [игре на срећу], режирање 

филмова, осим рекламних филмова, резервисање 

седишта за приредбе, свечаности, религијско 

образовање, садо обука [подучавање о чајној 

церемонији], снабдевање опремом за рекреацију, 

снимање видеорекордером, стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф, 

телевизијска забава, титловање, тумачење језика 

знакова, услуге агенција за продају карата 

[разонода], услуге биоскопа, 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 зоолошких вртова, услуге игара на срећу, 

услуге игара пружених онлајн са рачунарске мреже, 

услуге калиграфије, 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 пружају школе, 

услуге обуке које се пружају путем симулатора, 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати, услуге 

позајмљивања књига у библиотекама, услуге 

преводиоца, услуге професионалне 

преквалификације, услуге разоноде, услуге 

репортерског извештавања, услуге синхронизовања, 

услуге спортских кампова, услуге спортских 

објеката, 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.   
 

(111) 80103 (181) 05.06.2030. 

(210) Ж- 2020-852 (220) 05.06.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) HUP Mihajlovac, Пожешка 31,  

11030, Чукарица, RS 

(540) 

OTISAK 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића изузев пива; вина, 

појачана вина; јабуковачу, крушковачу, жестока 

пића, ликере, алкохолне есенције; алкохолне воћне 

екстракте, битере (горка алкохолна пића).  
 

(111) 80104 (181) 22.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1212 (220) 22.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) Урош Милосављевић and Марко 

Милосављевић, Баба Вишњина 37/2, Београд, RS i 

Баба Вишњина 5/9, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.17; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01  

(511) Кл. 30:  зачини; зачински додаци; зачињена со.   

Кл. 32:  занатско пиво; тоник; Селтзер вода.   

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива.   
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(111) 80105 (181) 21.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1208 (220) 21.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) FAES FARMA, S.A., MÁXIMO AGUIRRE, 14, 

48940 LEIOA (BIZKAIA), ES 

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

11040, Београд 

(540) 

MECOLZINE 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, 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.  
 

(111) 80106 (181) 17.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1199 (220) 17.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) CKM INTERNATIONAL DOO, Јурија 

Гагарина 89/153, 11070, Нови Београд, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.07.23; 05.13.08; 24.01.05; 24.01.17; 24.09.07; 

27.05.01; 28.03.00  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  
 

(111) 80107 (181) 17.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1200 (220) 17.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 26.04.22; 26.07.04; 26.11.13; 26.11.21; 

27.03.02; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 9:  софтверске апликације за велепродају и 

малопродају робе, које се могу преузимати; 

софтверске апликације за електронску обраду 

плаћања, које се могу преузимати; платформе 

рачунарског софтвера (снимљене или које се могу 

преузимати).  

Кл. 35:  услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

хране и пића, као и производа за личну хигијену и 

хигијену домаћинства, преко глобалне рачунарске 

мреже; услуге компјутеризованог онлајн наручивања 

у вези малопродаје и велепродаје хране, пића и робе 

широке потрошње; услуге пословног посредовања 

код продаје и куповине производа; обезбеђивање 

онлајн базе података са производима трећих лица, 

која се може претраживати, за промотивне услуге; 

пословне посредничке услуге за продају и куповину 

робе; онлајн компјутерске поруџбине.  

Кл. 42:  пројектовање и развој апликационог 

софтвера за велепродају и малопродају робе; 

платформа као услуга [паас].  
 

(111) 80108 (181) 17.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1201 (220) 17.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 26.04.22; 26.07.04; 26.11.13; 26.11.21; 

27.03.02; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 36:  услуге плаћања електронским 

новчаником; услуге електронског плаћања; услуге 

плаћања у електронској трговини; електронска 

обрада плаћања купљене робе и услуга путем 

глобалне рачунарске мреже.  
 

(111) 80109 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2152 (220) 07.12.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, Београд, RS 

(540) 

MONEX 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
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(111) 80110 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2153 (220) 07.12.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

METSO 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80111 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2154 (220) 07.12.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

METCO 6% EC 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80112 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2156 (220) 07.12.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

BINDAAS 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80113 (181) 24.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1229 (220) 24.07.2020. 

 (151) 31.03.2021. 

(732) HYGIENX DOO Beograd-Rakovica, 

Патријарха Димитрија 24, Београд-Раковица, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) Кл. 3:  лепак за причвршћивање перике, камен 

за глачање, препарати за брушење, препарати за 

оштрење, камен за бријање [антисептички], бадемово 

уље, бадемов сапун, ћилибар [парфем], штирак за 

сјај веша, штирак за прање веша, штирак за веш, 

црвенило за полирање [прах за полирање метала], 

јувелирска црвена [прах за полирање метала], сапун, 

сапун за избељивање текстила, плавило за веш, 

етарско уље аниса, козметички препарати за купање, 

сапун за бријање, ружеви за усне, вати рани штапићи 

за козметичке сврхе, памучни штапићи за 

козметичку употребу, козметичке маске, бергамот 

уље, бела креда, креме за бељење коже, креме за 

избељивање коже, препарати за избељивање кожних 

производа, соли за избељивање, сода за избељивање, 

белила за веш, препарати за бељење веша, глазуре за 

перионице, миришљаво дрво, препарати за испирање 

уста, који нису медицински, лак за нокте, препарати 

за шминкање, * лосиони за косу*, карбиди метала 

[абразиви], силикон карбид [абразив], етарска уља 

кедровог дрвета, вулкански пепео за чишћење, креме 

за ципеле, боје за косу, препарати за коврџање косе, 

вештачке трепавице, козметички препарати за 

трепавице, препарати за полирање, восак за ципеле, 

средства за полирање намештаја и подова, препарати 

за сјај [полири], обућарски восак, шустерски восак, 

восак за брнове, восак за паркет, восак за полирање, 

кројачки восак, етарска уља лимуна, колоњска вода, 

боје за тоалетну употребу, препарати за заштиту 

коже[полирање], препарати за очување коже 

[полирање], корунд [абразив], козметика за 

животиње, козметички сетови, козметика, памучна 

вуна за козметичку употребу, креда за чишћење, 

препарати за уклањање мрља, козметичке оловке, 

креме за полирање, козметичке креме, сода за прање, 

чишћење, пасте за бријање, креме за кожне 

производе, восак за кожне производе, детерџенти, 

који нису за употребу у производним процесима и за 

медицинску употребу, раствори за чишћење, 

производи за одмашћивање, који нису за употребу у 

процесу производње, препарати за уклањање 

шминке, средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]*, препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству, дијамантин, боракс 

[арбазив], антистатички препарати за кућну 

употребу, шмиргл папир, препарати за уклањање 

лака, шмиргл платно, препарати за уклањање боје, 

одстрањивачи лака, калијум хипохлорид, жавелова 

вода, вода од лаванде, миришљаве воде, тоалетне 

воде, кора квилајле за прање, шмиргла, тамјан, 

депилатори, препарати за депилацију, восак за 

депилацију, препарати за натапање у перионицама, 

етарске есенције, етарска уља, екстракти цвећа 

[парфеми], шминка, препарати за чишћење, базе за 

цветне парфеме, фумигацијска средства [парфеми], 

ароме за колаче [етарска уља], гвалтеријино уље, 

желе од петролеја за козметичку употребу, гераниол, 

масти за козметичку употребу, хидроген пероксид за 

козметичку употребу, хелиотропин, уља за 

козметичку употребу, јасминово уље, уље од 

лаванде, уља за чишћење, уља за парфеме и мирисе, 

ружино уље, тоалетна уља, јонон [парфимеријски], 

лосиони за козметичку употребу, млеко за чишћење 

за тоалетну употребу, препарати за прање, тоалетни 

производи [средства за личну хигијену], течности за 

чишћење ветробрана, течности за чишћење 
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ветробранских стакала, препарати за штиркање, 

мирисна мента [етарско уље], мента за 

парфимеријске производе, козметика за обрве, 

мошус [парфимерија], неутрализатори за трајно 

коврџање косе, *шампони, парфеми, вештачки 

нокти, препарати за негу ноктију, препарати за 

чишћење тапета, папир за полирање, брусни папир, 

стаклени папир, шмиргла, парфимерија, козметички 

препарати за негу коже, сапун против знојења ногу, 

камен за полирање, пудер за шминкање, препарати за 

бријање, дезодорантни сапун, кесице са мирисом за 

рубље, сафрол, комади тоалетног сапуна, комади 

сапуна, каустична сода, оловке за извлачење обрва, 

талк пудер, за тоалетну употребу, козметичке боје, 

терпентин за одмашћивање, терпентинско уље за 

одмашћивање, терпен [етарско уље], абразивне 

тканине, крпе за полирање, стаклено платно 

[абразивно платно], препарати против знојења, сапун 

против знојења, триполи камен за полирање, 

абразиви, абразивни папир, испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент], амонијак [испарљиви 

алкали] [детерџент], стипса, алаум [астрингенти], 

бадемово млеко за козметичку употребу, препарати 

за уклањање рђе, препарати за сунчање [козметички], 

ароматична уља [етарска уља], ароме за пића 

[етарска уља], хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству [прање веша], соли за 

купање које нису за медицинску употребу, боје за 

браду, козметички препарати, лепак за 

причвршћивање вештачких трепавица, препарати за 

уклањање боја, дезодоранси за људе или животиње, 

декоративне налепнице за козметичку употребу, 

астрингентна средства, препарати за бељење 

[скидање боје] за козметичку употребу, 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама, 

препарати за чишћење протеза, препарати за 

отчепљивање одводних цеви, шампони за кућне 

љубимце [немедицински препарати за негу], 

марамице натопљене са козметичким лосионима, 

препарати за полирање протеза, средства за лепљење 

за козметичку употребу, после бријања, лакови за 

косу, маскаре, потпури [мириси], спрејеви за 

освежавање даха, препарати за хемијско чишћење, 

одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање], неклизајући восак за подове, 

неклизајуће течности за подове, ваздух конзервиран 

под притиском, за чишћење и уклањање прашине, 

гелови за избељивање зуба, крпе намочене 

детерџентом за чишћење, препарати за сјај лишћа 

биљака, мирисни штапићи, средства за сушење 

судова у машинама за судове, препарати за 

парфимисање ваздуха, траке за освежавање даха, 

дезодоранси за кућне љубимце, препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи], препарати од алое вере за 

козметичке намене, гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу, сјајеви за усне, балзами, осим 

за медицинске сврхе, шампони за суво прање, 

декоративне налепнице за нокте, препарати за 

сунчање, етарско уље лимуна, кана [козметичка 

боја], средства за чишћење обуће, футроле за ружеве 

за усне, препарати за купање, не за медицинске 

сврхе, балзами за косу, производи за исправљање 

косе, марамице натопљене препаратима за скидање 

шминке, препарати колагена за козметичке сврхе, 

траке за избељивање зуба, ароме за храну [етарска 

уља], фитокозметички препарати, средства за 

чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска, 

биљни екстракти за козметичке намене, средства за 

одстрањивање лака за нокте, средства за уклањање 

лака за нокте, восак за подове, шампони за животиње 

[немедицински препарати за негу], средства за 

испирање очију, не за медицинске намене, средства 

за вагинално испирање за личну хигијену или 

дезодорисање, хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству, распршивачи од трске за 

освежавање ваздуха, препарати за бељење [уклањање 

боја] за употребу у домаћинству, свеће за масажу за 

козметичку употребу, козметика за децу, препарати 

за освежавање даха за личну хигијену, марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење, басма 

[козметичка боја], гел јастучићи за очи за козметичке 

намене, шљокице за нокте.   

Кл. 5:  стоматолошки абразиви, аконитин, лепкови за 

протезе, препарати за пречишћавање ваздуха, 

албумински додаци храни за медицинску употребу, 

албумински препарати за медицинску употребу, 

медицински алкохол, алдехиди за фармацеутску 

употребу, легуре племенитих метала за употребу у 

стоматологији, зубарски амалгами, скроб за 

дијететске или фармацеутске потребе, анестетици, 

уље коморача за медицинску употребу, фластери, 

ангостурска кора за медицинске сврхе, препарати за 

уништавање животињских штеточина, чај за 

асматичаре, мелем против промрзлина за 

фармацеутске сврхе, препарати за хемороиде, 

препарати за уништавање сувих трулих гљива, 

препарати за заштиту од мољаца, антипаразитски 

препарати, антисептици, антисептички памук, вата, 

анти-уринарни препарати, оловка против брадавица, 

асептични памук, папир за хватање мува, средина за 

бактериолошке културе, средине за бактериолошке 

културе, подлоге за бактериолошке културе, 

бактериолошки препарати за медицинску и 

ветеринарску употребу, бактеријски отрови, 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини, прстенови за жуљеве на ногама, препарати 

за купање за медицинске сврхе, соли за купке од 

минералне воде, купке од кисеоника, морска вода за 

медицинске купке, терапеутски препарати за купање, 

препарати за балсамовање за медицинску употребу, 

завоји за превијање, мелеми за медицинску употребу, 
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купке за стоку [инсектициди], биоциди, бизмутски 

препарати за фармацеутску употребу, голард вода, 

оловна, оловна вода, инсектициди, дрвени угаљ за 

фармацеутску употребу, медицинске бомбоне, 

медицинско блато, медицински талог [блато], блато 

за купање, препарати за лечење опекотина, бомбоне 

за освежавање даха за употребу у фармацији, 

препарати против жуљева, живин хлорид 

[фунгицид], прашак од кантариде, гума за зубарску 

употребу, сирупи за фармацеутску употребу, капсуле 

за лекове, фармацеутски препарати, кашне облоге, 

вата за медицинску употребу, газа за медицинску 

употребу, фармацеутски препарати на бази креча, 

купке за псе [инсектициди], репеленти за псе, 

хемијско-фармацеутски препарати, хидрирани хлор 

за фармацеутску употребу, хлороформ, цигарете без 

дувана за медицинску употребу, зубарски цемент, 

цемент за животињска копита, стоматолошки восак 

за моделирање, пастиле за кађење, штапићи за 

кађење, кокаин, антипаразитске огрлице за 

животиње, средства за испирање очију, компресе 

[завоји], витамински препарати, хемијски 

проводници за електрокардиографске електроде, 

кора биљке кондуранго за медицинску употребу, 

лекови за ублажавање стомачног затвора, раствори 

за употребу са контактним сочивима, раствори за 

контактна сочива, хемијска контрацептивна 

средства, радиолошке контрастне супстанце за 

медицинску употребу, лекови за курје очи, памук за 

медицинску употребу, фармацеутски препарати за 

лечење опекотина од сунца, каустичне оловке, 

препарати за промрзлине, хемостатичке оловке, кора 

кротона, кураре, вакцине, детерџенти за медицинску 

употребу, декокти, увари за фармацеутску употребу, 

материјал за пуњење зуба, материјали за узимање 

отисака зуба, зубарски лак, зубарска мастика, завоји, 

медицински, порцелан за зубне протезе, препарати за 

олакшање раста зуба, лаксативи, дезинфекциона 

средства за хигијенске сврхе, деэодоранси, који нису 

за људе и животиње, препарати за уништавање 

мишева, хлеб за дијабетичаре прилагођен за 

медицинску употребу, средства за варење за 

медицинску употребу, аналгетици, лекови за 

медицинску употребу, торбе са лековима, преносиве, 

напуњене [приручне апотеке], магнезијум за 

Фармацеутску употребу, вода матичњака за 

Фармацеутску употребу, минералне воде за 

медицинску употребу, соли минералне воде, 

термална вода, кора дрвета за фармацеутску 

употребу, еликсири [фармацеутски препарати], 

раствори за одстрањивање фластера, 

антикриптогамни препарати, сунђери за ране, соли за 

медицинску употребу, естри за фармацеутску 

употребу, етри за Фармацеутску употребу, хируршки 

завоји, еукалиптол за фармацеутску употребу, 

еукалиптус за Фармацеутску употребу, средства за 

чишћење, лаксативи, пургативи [средства за 

чишћење], брашно за фармацеутску употребу, млеко 

у праху за бебе, лекови против грознице, коморач за 

медицинску употребу, медицинске инфузије, 

медицински ча], уље из јетре бакалара, фунгициди, 

лекови за нерве, гвајакол за Фармацеутску употребу, 

средства против цревних глиста, средства за 

одстрањивање цревних глиста, газа за превијање, 

лаксативи, желатин за медицинску употребу, 

горчица за fармацеутску употребу, гермициди, 

глицерофосфати, гума за медицинске сврхе, семе 

лана за медицинску употребу, ланено семе за 

фармацеутске намене, масти за медицинску 

употребу, масти за ветеринарску употребу, маст за 

мужу, хемијски препарати за утврђивање трудноће, 

медицинска уља, хематогени, хемоглобин, лековито 

биље, хормони за медицинску употребу, уље слачице 

за медицинску употребу, хидрастин, хидрастинин, 

упијајућа вата, упијајући памук, семе за вештачку 

оплодњу, репеленти за инсекте, тинктура јода, 

пептони за фармацеутску употребу, јодоформ, ирска 

маховина за медицинску употребу, јалапа, јојоба, 

лековита, сладић за фармацеутску употребу, 

екстракти дувана [инсектициди], млечни ферменти 

за фармацеутску употребу, пића од млечног слада за 

медицинску употребу, купке за животиње 

[инсектициди], брашно од семена лана за 

фармацеутске намене, брашно од семена лана за 

фармацеутску употребу, лосиони за фармацеутске 

намене, млечни шећер за фармацеутске намене, 

лактоза за фармацеутске намене, препарати за 

уништавање ларви, квасац за фармацеутску 

употребу, препарати за уништавање пужева, 

линименти [мелеми за масажу], лупулин за 

фармацеутску употребу, жвакаћа гума за употребу у 

медицини, кора мангровог дрвета за фармацеутску 

употребу, хигијенске гаћице, хигијенске, дубоке 

гаће, боксерице, хигијенске гаће, менструалне гаће, 

нана за фармацеутску употребу, хемијски препарати 

за третирање буђи, слад за фармацеутску употребу, 

хербициди, препарати за уништавање штетних 

биљака, препарати за уништавање корова, сумпорни 

штапићи [дезинфекциона средства], помаде за 

медицинску употребу, тинктуре за употребу у 

медицини, ментол, живина маст, хранљиве супстанце 

за микроорганизме, културе микроорганизама за 

медицинску или ветеринарску употребу, пастиле за 

фармацеутску употребу, отров за пацове, лепак за 

муве, препарати за уништавање мува, слачица за 

фармацеутску употребу, лосиони за ветеринарску 

употребу, кора миробалана за фармацеутску 

употребу, хемијски препарати за третирање 

пшеничног кукоља, хемијски препарати за третирање 

житног кукоља, наркотици, миришљаве соли, помаде 

за фармацеутску употребу, опијати, опиум, 

оподелдок, опотерапијски препарат, 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

195 

органотерапијски препарати, зубни амалгами од 

злата, пектин за фармацеутску употребу, тампони за 

менструацију, хигијенски тампони, хигијенски 

улошци, менструални улошци, фенол за 

фармацеутску употребу, папир за облоге од слачице, 

паразитициди, фармацеутски препарати за негу 

коже, биљни чајеви за медицинске сврхе, 

фармацеутски препарати за лечење перути, пепсин за 

фармацеутску употребу, капсуле за фармацеутску 

употребу, кутије за прву помоћ, напуњене, фосфати 

за фармацеутску употребу, хемијски препарати за 

лечење филоксере, лекови против знојења ногу, 

крвна плазма, отрови, калијумове соли за 

медицинску употребу, пиретрум прах, квебрако за 

медицинску употребу, квасија за медицинску 

употребу, кинин за медицинску употребу, кининова 

кора за медицинску употребу, кинин за медицинске 

намене, чинолин за медицинску употребу, 

радиоактивне супстанце за медицинску употребу, 

радијум за медицинску употребу, корење, корен 

рабарбаре за фармацеутску употребу, медицински 

тоници, субнитрати бизмута за фармацеутску 

употребу, биљка сарсапарила за медицинску 

употребу, крв за медицинску употребу, пијавице за 

медицинску употребу, рамени повези за хируршке 

намене, седати ви, ергот за фармацеутску употребу, 

серотерапијски лекови, кашне облоге од слачице, 

мелеми од слачице, препарати за стерилизацију 

земље, успављујућа средства, натријумове соли за 

медицинску употребу, препарати за стерилизацију, 

стрихнин, препарати за заустављање крварења, 

шећер за медицинску употребу, сулфонамиди 

[лекови], чепићи, тартар за фармацеутску употребу, 

терпентин за фармацеутску употребу, терпентинско 

уље за фармацеутску употребу, тимол за 

фармацетску употребу, лекови против знојења, 

папир за заштиту од мољаца, ветеринарски 

препарати, хемијски препарати за третирање болести 

винове лозе, препарати за уништавање штеточина, 

везиканти, ацетати за употребу у фармацији, ациди 

за фармацеутске потребе, лепљиве врпце за 

медицинску употребу, лепљиве траке за медицинску 

употребу, алкалоиди за медицинску употребу, 

дијететска храна прилагођена за медицинске намене, 

храна за бебе, алуминијум ацетат за фармацеутску 

употребу, бадемово млеко за фармацеутску 

употребу, масти против опекотина од сунца, соли за 

купање за медицинску употребу, штапићи сладића за 

фармацеутску употребу, сода бикарбона за 

фармацеутску употребу, биолошки препарати за 

употребу у медицини, бромин за фармацеутску 

употребу, дијететски напици прилагођени за 

медицинску употребу,камфорово уље за медицинску 

употребу, камфор за медицинску употребу, 

кандирани шећер за медицинску употребу, 

карболинеум [паразитицид], алгициди, лецитин за 

медицинску употребу, гасови за медицинску 

употребу, хигијенски улошци за сваки дан, матични 

млеч за медицинску употребу, медицински 

препарати за мршављење, целулозни естри за 

фармацеутску употребу, каустици за фармацеутску 

употребу, целулозни етри за фармацеутску употребу, 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену, хемијски препарати за 

фармацеутску употребу, колодион за фармацеутску 

употребу, тартар крем, за фармацеутску употребу, 

креозот за фармацеутску употребу, лекови за 

употребу у стоматологији, лекови за људску 

употребу, лекови за ветеринарску употребу, 

дијагностички препарати за медицинску употребу, 

глицерин за медицинску употребу, медицинска пића, 

ферменти за фармацеутску употребу, сумпор у праху 

за фармацеутску употребу, форм-алдехид за 

фармацеутску употребу, трава за пушење за 

медицинску употребу, препарати за кађење за 

медицинску употребу, галска киселина за 

фармацеутску употребу, нафтни желе [вазелин] за 

медицинску употребу, глукоза за медицинску 

употребу, гумигут за фармацеутску употребу, гурјун 

балзам за медицинску употребу, екстракти хмеља за 

фармацеутску употребу, рицинус,ово уље за 

медицинску употребу, хидроген пероксид за 

медицинску употребу, јод за фармацеутску употребу, 

јодиди за фармацеутску употребу, алкални јодиди за 

фармацеутску употребу, изотопи за медицинску 

употребу, дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу, пелене за инконтиненцију, 

биолошки препарати за употребу у ветерини, 

хемијски препарати за медицинску употребу, 

хемијски препарати за ветеринарску употребу, 

хемијски реагенси за медицинску или ветеринарску 

употребу, препарати за чишћење контактних сочива, 

дијастазе за медицинску употребу, биљна влакна, 

дијететска, ензими за медицинску употребу, ензими 

за ветеринарску употребу, ензимски препарати за 

медицинску употребу, ензимски препарати за 

ветеринарску употребу, гаћице, упијајуће, за 

инконтиненцију, сикативи [средства за сушење] за 

медицинску употребу, марамице натопљене 

фармацеутским лосионима, препарати 

микроелемената за људску и животињску 

употребу,амино киселине за медицинску употребу, 

амино киселине за ветеринарску употребу, грудни 

улошци за дојење, кедровина за употребу у одбијању 

инсеката, дезинфекциона средства за хемијске 

тоалете, рибље брашно за фармацеутску употребу, 

додаци за минералну храну, средства за испирање 

уста за медицинске намене, додаци исхрани, 

коштани цемент за хируршке и ортопедске сврхе, 

тамјан за одбијање инсеката, акарициди [средства 

против гриња], антибиотици, средства за смањење 

апетита за медицинске сврхе, препарати за 
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бронходилатацију, јастучићи за чукљеве,рuгроsеs 

молескин за медицинске сврхе, средства за 

вагинално испирање за медицинске сврхе, 

медицински препарати за раст косе, стероиди, 

ађуванти за медицинске потребе, хируршки 

имплантати од живих ткива, штитници за очи за 

медицинске потребе, кисеоник за медицинске сврхе, 

дезодоранси за одећу и текстил, препарати за 

дезодорисање ваздуха, прапарати за туширање за 

медицинску намену, матичне ћелије за медицинске 

намене, матичне ћелије за ветеринарске намене, 

културе биолошких ткива за медицинске намене, 

културе биолошких ткива за ветеринарске намене, 

расхладни спрејеви за медицинске намене, 

лубриканти за личну сексуалну потребу, алое вера 

препарати за фармацеутске намене, бисерни прах за 

медицинску намену, препарати за смањење 

сексуалне активности,пелене за бебе, пелене-гаћице 

за бебе, медицински препарати за испирање очију, 

таблете за смањење апетита, таблете за мршављење, 

таблете за тамњење коже, таблете антиоксиданти, 

дијететски додаци за животиње, беланчевине као 

дијететски додаци, семе лана као додатак исхрани, 

ланено семе као додатак исхрани, уље од семена 

лана као додатак исхрани, уље од ланеног семена као 

додатак исхрани, пшеничне клице као додатак 

исхрани, квасац као додатак исхрани, матични млеч 

као додатак исхрани, прополис за фармацеутску 

употребу, прополис као додатак исхрани, полен као 

додатак исхрани, ензими као додатак исхрани, 

глукоза као додатак исхрани, лецитин као дијететски 

додатак, алгинати као дијететски додаци, алгинати за 

фармацеутске намене, казеин као додатак исхрани, 

протеини као додатак исхрани, протеински додаци 

исхрани за животиње, реагенсни папир за 

медицинску намену, алкохол за фармацеутске 

намене, пестициди, пелене за кућне љубимце, 

дезинфекциона средства, хируршки лепкови, 

дијагностички реагенсни биомаркери за медицинску 

употребу, препарати за третман акни, медицинска 

храна за животиње, дијагностички препарати за 

ветеринарску употребу, вати рани штапићи за 

медицинску употребу, млечне формуле за бебе, 

млеко у праху за бебе, трансплантати [жива ткива], 

колаген за употребу у медицини, биљни екстракти за 

фармацеутске намене, фармацеутски препарати, 

препарати од микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу, фитотерапеутски препарати 

за медицинске намене, биљни екстракти за 

медицинске намене, гелови за сексуалну 

стимулацију, имуностимулатори, нутрацеутски 

препарати за терапеутске или медицинске намене, 

замрзнута-сушена храна прилагођена за медицинске 

сврхе, лиофилизована храна прилагођена за. 

Медицинске сврхе, дехидрисана храна прилагођена 

за медицинске сврхе, хомогенизована храна 

прилагођена за медицинске сврхе, унапред напуњени 

шприцеви за медицинске намене, замрзнуто-сушено 

месо прилагођено за медицинске намене, 

лиофилизовано месо прилагођено за медицинске 

намене, дехидрисано месо прилагођено за 

медицинске намене, реагенсни папир за 

ветеринарску намену, адстригенти за медицинске 

намене, медицинска средства за чишћење зуба, 

средства за уклањање вашки [педикулициди], 

шампони за уклањање вашки, инсектицидни 

шампони за животиње, инсектицидне ветеринарске 

купке, антибактеријски сапуни, антибактеријска 

средства за прање руку, медицински лосиони за 

после бријања, медицински шампони, медицинска 

средства за хигијену, медицински лосиони за косу, 

медицински шампони за суво прање, медицински 

шампони за кућне љубимце, дезинфекциони сапуни, 

медицински сапун и, свеће за масажу за терапеутске 

намене, акаи прах као додатак исхрани, фластери са 

витаминским додацима, додаци исхрани са 

козметичким дејством, никотинске жваке као помоћ 

у одвикавању од пушења, никотински фластери као 

помоћ у одвикавању од пушења, капсуле од 

дендримера за фармацеутске препарате, хемијски 

препарати за третирање болести житарица, дермални 

филери за убризгавање, наруквице натопљене 

репелентима против инсеката.   

Кл. 10:  трбушни појасеви, хипогастрични појасеви, 

трбушни корсети, душеци за порођај, слушна 

помагала, слушне трубе, хватаљке, хируршке, игле за 

медицинску употребу, игле за зашивање, 

хируршке,песари за контрацепцију и подржавање 

материце, апарати за терапију топлим ваздухом, 

вибратори топлим ваздухом за медицинску употребу, 

помични чаршави за болесничке кревете, чаршави за 

инконтиненцију, катетери, радијумске цеви за 

медицинску употребу, прстенови за правилно 

ницање зуба, глодалице, повези за зглобове, 

анатомски, потпорни завоји, шине, хирушке, завоји 

[еластични], галвански појасеви за медицинску 

употребу, рендгенски апарати за медицинску 

употребу, медицинске гуске и лопате, посуде за 

медицинску употребу, инструменти за порођај стоке, 

флашице за бебе, флашице за храњење, хируршки 

ножеви, скалпели, чизме за медицинску употребу, 

хируршки катетери и сонде, пљуваонице за употребу 

у медицини, капут [хируршки конац], транспортни 

кревети са точкићима, транспортна носила са 

точкићима, болничка носила, ортопедски артикли, 

утезни бандажи, стезници за килу, подупирачи свода 

стопала за обућу, психијатријске кошуље, каниле - 

цевчице, рукавице за медицинску употребу, апарати 

за прање телесних шупљина, појасеви за медицинске 

сврхе, труднички појасеви, ортопедски каишеви, 

ортопедски појасеви, зубарске столице, клешта за 

кастрацију, електрични јастуци за грејање, за 
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медицинску употребу електрични термофори, 

подлоге, за медицинску употребу, ортопедска обућа, 

вештачки зуби, хируршки сунђери, хируршки 

апарати и инструменти, кутије за инструменте које 

користе лекари, хируршки конац, апарати за 

анестезију, хируршке маказе, термоелектрични 

завоји [хируршки], компресори [хируршки], капаљке 

за употребу у медицини, ножеви за курје очи, 

апарати за естетску масажу, јастуци за употребу у 

медицини, хируршки прибор, инкубатори за 

медицинску употребу, кашике за давање лека, 

стругачи за језик, штапићи за чишћење ушију, 

стоматолошке бушилице, зубарски апарати и 

инструменти, игле за вештачке зубе, вештачки зуби, 

зубне протезе, ланцете, ножићи, огледала за зубаре, 

штитници за прсте, напрсци, за употребу у 

медицини, шприцеви за инјекције, дренажне цеви за 

медициснку употребу, водене вреће за медицинску 

употребу, радиолошки екрани за медицинску 

употребу, електрокардиографи, пипаљке [сонде] за 

медицинску употребу, пумпе за медицинску 

употребу, апарати за тестирање крви, фотеље за 

употребу у медицини или стоматологији, бочице са 

капаљком за употребу у медицини, форцепс, 

порођајна клешта, галвански терапеутски уређаји, 

рукавице за масажу, гастроскопи, вреће са ледом за 

медицинску употребу, хемоцитометри, водени 

кревети за медицинску употребу, хиподермички 

шприцеви - шприц за ињекције, улошци за трбух, 

инхалатори, убризгивачи за медицинску употребу, 

успављујући јастуци за несаницу, уролошки апарати 

и инструменти, инсуфлатори за удисање, апарати за 

клистирање за медицинску употребу, лампе са 

ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу, 

ласери за медицинску употребу, пумпице за дојиље, 

лампе за медицинску употребу, распршивачи за 

медицинску употребу, посуде за урин, вештачке 

вилице, маске за анестезију, апарати за масажу, 

медицински апарати и инструменти, посуде за 

примену лекова, кутије прилагођене за медицинске 

инструменте, вештачки удови, хируршка огледала, 

намештај посебно направљен у медицинске сврхе, 

акушерски апарати, појасеви за пупак, 

офталмометри, офталмоскопи, справе за заштиту 

слуха, вештачка кожа за употребу у хирургији, 

гумене навлаке [ножице] за штане, ветеринарски 

инструмент за давање пилула, инструменти за 

давање тврди х лекова животињама, кондоми, 

апарати за мерење крвног притиска, мерач крвног 

притиска, сфигмоманометар, кварцне лампе за 

медицинску употребу, апарати и инсталације за 

производњу рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу, рендгенски снимци за медицинску 

употребу, радиолошки апарати за медицинску 

употребу, радиотерапеутски апарати, апарати за 

оживљавање, рендгенске цеви, за медицинску 

употребу, опрема за заштиту од рендгенског 

зрачења, за медицинску употребу, респиратори за 

вештачко дисање, апарати за вештачко дисање, 

тестере за хируршку употребу, вештачке дојке, 

шприцеви за материцу, вагинални шприцеви, 

стетоскопи, варалице [цуцле] за бебе, цуцле за бебе, 

улошци за равне табане, апарати за лечење глувоће, 

суспензиони завоји, хируршки материјали за 

зашивање, операциони столови, трокари, уролошке 

сонде, уролошки шприцеви, посуде за испуштање 

крви, ветеринарски апарати и инструменти, 

вибратори за лежајеве, апарати за вибромасажу, 

вештачке очи, распршивачи за медицинску употребу, 

потпорни јастуци на надувавање, за медицинску 

употребу, јастуци на надувавање за медицинску 

употребу, душеци на надувавање за медицинску 

употребу, шприцеви за медицинску употребу, 

еластичне чарапе за хируршку употребу, чарапе за 

проширене вене, штаке, вентили за флашице за 

храњење, цуцле за флашице за бебе, ортопедски 

ђонови, стерилни чаршафи [хируршки], кревети 

направљени посебно за медицинску употребу, 

електроде за медицинску употребу, појасеви, 

електрични, за медицинску употребу, апарати за 

физичке вежбе за медицинску употребу, инкубатори 

за бебе, четке за чишћење телесних шупљина, 

зубарски апарати, електрични, апарати за тестирање, 

за медицинску употребу, апарати који се користе у 

медицинским анализама, филтери за ултра-

љубичасте зраке за медицинску употребу, апарати за 

надимљавање за медицинску употребу, корсети за 

медицинску употребу, контрацептивна средства, која 

нису хемикалије, ћебад, електрична, за медицинску 

употребу, протезе за косу, бандажери за колена, 

ортопедски, стезници за колена, ортопедски, сочива 

[очне протезе] за хируршку уградњу, очне протезе 

[сочива] за хируршку уградњу, антидекубитне 

подлоге, Физиотерапеутски апарати, спирометри 

[медицински апарати], термометри за медицинску 

употребу, игле за акупунктуру, специјална одећа за 

операционе сале, дијагностички апарати за 

медицинску употребу, електрични инструменти за 

акупунктуру, срчани пејсмејкери, дизалице за 

пацијенте, маске које користи медицинско особље, 

гипсани завоји за употребу у ортопедији, хируршки 

стерилни прекривачи, хируршки импланти од 

вештачких материјала, топлотна паковања за прву 

помоћ, столице са отвором за уметање ноћне посуде, 

дефибрилатори, дијализатори, медицински водећи 

конац, ортодонтски апарати, апарати за истезање у 

медицинске сврхе, посебни контејнери за 

медицински отпад, бандажери [потпорни завоји], 

врећице за вагинално испирање, лутке за одрасле 

[секс лутке], уређаји за микродермоабразију, уређаји 

за рехабилитацију тела за медицинске намене, 

мерачи пулса, стентови, чепови за уши [заштита за 
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уши], индикаторске траке за мерење температуре за 

медицинске намене, ходалице за слабо покретне 

особе, томографи за медицинске сврхе, уређаји за 

третирање акни, чешљеви за вашке, четвороножни 

штапови за медицинске сврхе, ендоскопске камере за 

медицинске сврхе, апарати за праћење откуцаја срца, 

компресиона одећа, секс-играчке, стимулатори 

мозга, имплантабилни уређаји за поткожно давање 

лека, биоразградиви имплантати за фиксирање 

костију, штапићи за преглед грла за медицинске 

намене, носни аспиратори, штитници за зубе за 

стоматолошке намене, менструалне чашице, 

респираторне маске за вештачко дисање, 

ортодонтске гумице, уређаји за анализу 

идентификације бактерија за медицинске намене, 

апарати за ДНК и РНК тестове за употребу у 

медицини, апарати за обнављање матичних ћелија за 

употребу у медицини, монитори телесне масноће, 

апарати за одређивање телесног састава, сепаратори 

ножних прстију за ортопедске намене, 

антиреуматске наруквице, антиреуматско прстење, 

наруквице за медицинске намене, хируршки роботи, 

цуцле за храњење беба, наруквице против мучнине, 

ходалице са точкићима за помоћ при кретању, 

инхалатори са водоником, апарати за магнетну 

резонанцу [MRI] за медицинску употребу, ваздушни 

кревети за медицинску употребу, фластери за 

хлађење за медицинску употребу, јастучићи за 

хлађење за прву помоћ, носиви ручни писоари, 

штапови за ходање за медицинску употребу, 

роботизована ексоскелетонска одела за медицинску 

употребу, акупресурне наруквице, штипаљке за 

варалице [цуцле], апарати за мерење холестерола, 

хаљине за преглед пацијената, биомагнетно престење 

за терапеутске или медицинске намене, терапеутске 

маске за лице, масажери за десни беба, секачи за 

таблете, апарати за мерење шећера, лампе за 

медицинске намене.  
 

(111) 80114 (181) 25.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1628 (220) 25.09.2020. 

 (151) 01.04.2021. 

(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Пакића 051/3, Земун, RS i Угриновачки пут 

18 део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33, 

11000, Београд 

(540) 

Cognicolin 

(511) Кл. 5:  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.  

(111) 80115 (181) 18.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1377 (220) 18.08.2020. 

 (151) 05.04.2021. 

(732) Profarm d.o.o., Немањина 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 25.03.03; 25.05.03; 26.04.13; 26.04.22; 

26.11.09; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04  

(591) Pantone 295,485,290.  

(511) Кл. 5:  дезинфекциона средства за хигијенске 

сврхе.  
 

(111) 80116 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1546 (220) 15.09.2020. 

 (151) 05.04.2021. 

(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 25.05.02; 25.07.01; 26.07.25; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, бордо, црвена, наранџаста, розе и бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80117 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1548 (220) 15.09.2020. 

 (151) 05.04.2021. 

(732) RESTORE DOO Šabac, Занатлијска 7,  

15000, Шабац, RS 

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

11000, Београд 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

199 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(591) црна  

(511) Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу.  

Кл. 35:  саветодавне услуге које се тичу пословног 

управљања и организације, дизајнирања, 

консултације, развоја и имплементације стратегије 

пословања, рекламирања, комуникације и 

маркетинга; истраживање тржишта; истраживање, 

прикупљање, обрада и анализа комерцијалних 

података; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; услуге рекламирања 

и маркетинга; саветодавне услуге у вези са 

брендирањем, маркетингом, рекламирањем и 

развојем садржаја из области стратегије 

корпоративне комуникације; услуге брендирања, 

наиме, услуге анализе и саветовања у вези са 

пословним брендирањем; саветодавне услуге у вези 

са промоцијом продаје; услуге рекламног пословања, 

наиме, дизајнирање и управљање комерцијалним и 

рекламним материјалом и медијима, услуге куповине 

и изнајмљивања рекламног простора и времена на 

свим комуникацијским средствима и медијима; 

креирање, писање, уређивање, објављивање и 

дистрибуција рекламних текстова, слика, садржаја и 

материјала (летака/флајера, проспеката, штампаног 

материјала, узорака); промовисање роба и услуга 

других; продукција, пост-продукција, уређивање, 

дистрибуција, изнајмљивање и пројекција 

кинематографских, видео и аудио дела у рекламне 

сврхе; писање текстова у рекламне сврхе; 

моделирање у рекламне сврхе; консултантске услуге 

за оптимизацију саобраћаја на веб локацији; 

организација, развој и спровођење догађаја у 

комерцијалне или рекламне сврхе, саветодавне 

услуге у вези са организовањем, развојем и 

спровођењем догађаја у комерцијалне или рекламне 

сврхе; односи са јавношћу; консултантске услуге у 

вези са претрагом рекламног спонзорства; 

саветодавне услуге у вези са маркетингом 

друштвених медија; услуге маркетиншког 

менаџмента заједнице друштвених медија; услуге 

набавке за друге (куповина робе и услуга за друга 

предузећа); економске прогнозе; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи.  

Кл. 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; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; 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; саветовање о изради 

веб сајтова; софтвер у виду сервиса [СааС]; 

саветовање у вези информационих технологија; 

сервер хостинг; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга; 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; надгледање 

рачунарских система ради откривања неовлашћеног 

приступа или повреде података; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; дизајнирање визит карти; 

графички дизајн промотивног материјала.  
 

(111) 80118 (181) 24.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1627 (220) 24.09.2020. 

 (151) 05.04.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 

(540) 

GR 010 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80119 (181) 25.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1630 (220) 25.09.2020. 

 (151) 05.04.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 
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(540) 

TOYOTA BZ1 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80120 (181) 28.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1636 (220) 28.09.2020. 

 (151) 05.04.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ3 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80121 (181) 29.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1669 (220) 29.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) DTD RIBARSTVO DOO, Цара Лазара бб, 

21234 Бачки Јарак, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.05; 25.07.21; 26.11.06; 26.11.07; 27.01.12; 

27.05.11; 27.05.17  

(511) Кл. 29:  припремљена леблебија, нарочито 

намаз од леблебије - хумус.  

Кл. 30:  десерт од леблебије.  
 

(111) 80122 (181) 22.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1596 (220) 22.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Војводе 

Мицка Крстића 1М/13, 11060 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; помоћна лековита средства; 

храна за бебе; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.   

Кл. 35:  дизајнирање рекламног материјала, писање 

рекламних текстова, рекламирање, оглашавање, 

објављивање рекламних текстова, дистрибуција 

рекламног материјала.  

Кл. 42:  научна и индустријска испитивања у 

фармацији.  
 

(111) 80123 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1675 (220) 01.10.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) WENZHOU XINCHI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD., Xinguang Industrial Zone, Liushi 

Town, Yueqing City, Zhejiang Province, CN 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николић 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  разводне кутије (за струју); 

трансформатори (за струју); осигурачи; аларми; 

станице за пуњење електричних возила; мерни 

уређаји, електрични; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјних кола; фотонапонски апарати и 

инсталације за производњу соларне енергије; релеји, 

електрични; електричне разводне табле; контролне 

табле (за струју); дистрибуционе конзоле (за струју); 

материјали за електричне мреже (жице, каблови); 

регулатори против преоптерећења напона.  
 

(111) 80124 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1668 (220) 01.10.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE VEROPOULOS DOO, BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 86а, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Ивана Булатовић, Краљице Наталије 

46/16, 11000 Београд 
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(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.16; 02.01.20; 05.11.19; 06.06.01; 

27.05.03; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, црна, бела, жута, наранџаста и сива  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића, освежавајућа 

безалкохолна пића, безалкохолни воћни напици.  
 

(111) 80125 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1667 (220) 01.10.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE VEROPOULOS DOO, BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 86а, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Ивана Булатовић, Краљице Наталије 

46/16, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.13; 02.01.04; 02.01.16; 02.01.20; 05.11.19; 

06.06.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15  

(591) црвена, црна, браон, жута, наранџаста  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића, освежавајућа 

безалкохолна пића, безалкохолни воћни напици.  
 

(111) 80126 (181) 30.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1659 (220) 30.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ4 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80127 (181) 18.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1583 (220) 18.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

 

(732) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite 

2030, New York, NY 10176, US 

(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32, 

Београд 

(540) 

BOM DIA BRIGHT 

(511) Кл. 3:  креме, средства за прање, пилинзи и 

маске за лице, тело и руке; производи за негу коже 

лица; мириси и мирисни спрејеви за личну употребу; 

шминка и козметика.  
 

(111) 80128 (181) 30.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1663 (220) 30.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue, 

Topeka, Kansas 66603, US 

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

11040, Београд 

(540) 

ON-CARE 

(511) Кл. 5:  дијететска храна за кућне љубимце 

одобрена од стране ветеринара.  

Кл. 31:  храна за кућне љубимце.  
 

(111) 80129 (181) 09.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1508 (220) 09.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

CADURANS 

(511) Кл. 1:  хемикалије које се употребљавају у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

биостимулатори; препарати за побољшање усева; 

препарати за јачање биљака; хемијски и/или 

биолошки препарати за контролисање стреса у 

биљкама; препарати за регулацију раста биљака; 

хемијски препарати за обраду семена; помоћна 

средства [ађуванти]. 

Кл. 5:  препарати за уништавање животињских 

штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди, 

нематициди.  
 

(111) 80130 (181) 18.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1584 (220) 18.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) Alma Lasers Ltd, 14 Halamish St.,POB 3021, 

Caesarea Industrial Park, Caesarea, IL 
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(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,  

11090, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела и плава  

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу; 

апарати, уређаји и производи за одојчад; наиме игле за 

медицинску употребу, игле за зашивање, хируршке, 

рукавице за медицинску употребу, јастуци за употребу 

у медицини, хируршки прибор, вреће са ледом за 

медицинску употребу, убризгивачи за медицинску 

употребу, ласери за медицинску употребу, ласери за 

уклањање длака, ласери за подмлађивање коже, 

апарати за уклањање тетоважа, ласери за уклањање 

оштећења на кожи, ласери за уклањање вена, апарати за 

редуковање масти у телу, ласери за лечење псоријазе, 

ласери за лечење екцема и себореичног дерматитиса, 

апарати за лечење витилига, целулита и акни, лампе за 

медицинску употребу, шприцеви за медицинску 

употребу, апарати који се користе у медицинским 

анализама, маске које користи медицинско особље, 

медицински водећи конац, апарати за ДНК и РНК 

тестове за употребу у медицини, фластери за хлађење 

за медицинску употребу.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности, наиме 

академије (образовне), учење на даљину, настава, 

обука, услуге пружања обуке, организовање вођење 

конференција, организовање вођење конгреса, 

организовање изложби за образовне потребе, 

практична настава (обука путем демонстрације), 

организовање и вођење радионица (обука), 

организовање и вођење образовних форума уживо.  

Кл. 44:  медицинске услуге; хигијенска заштита и 

нега лепоте за људе; наиме услуге медицинских 

клиника, болничке услуге, здравствена нега, 

медицинска помоћ, пластична хирургија, 

изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге коришћења ласера и 

апарата за уклањање длака, подмлађивање коже, 

уклањање тетоважа, уклањање оштећења на кожи, 

уклањање вена, редуковање масти у телу, лечење 

псоријазе, екцема, себореичног дерматитиса, 

витилига, целулита и акни.  
 

(111) 80131 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1522 (220) 11.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) Борис Тољага, 13. Војвођанске бригаде 14, 

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

BEK 

(511) Кл. 29:  димљено месо; замрзнуто месо; 

конзервисано месо; кувано месо, конзервирано; 

конзервирана свињетина; риба у конзерви; салама; 

кобасице; шунка; јетрена паштета; рибља паштета; 

месни нарезак; виршле.   
 

(111) 80132 (181) 04.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1488 (220) 04.09.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) Japan Tobacco Inc., 2-2-1-Toranomon, Minato-

Ku, Tokyo, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

WINSTON PURPLE MIX 

(511) Кл. 34:  дуван, било да је прерађен или 

непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за 

ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван; 

цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице.  
 

(111) 80133 (181) 26.03.2030. 

(210) Ж- 2020-499 (220) 26.03.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(300) 34816  09.03.2020.  AD. 

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

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

APRICITY RAY 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 
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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.  
 

(111) 80134 (181) 05.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1319 (220) 05.08.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) Хаџи Милан Рајковић, Мије Алексића 11, 

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 02.01.17; 18.01.20; 25.03.25; 27.05.02; 

27.05.10; 27.07.03; 27.07.11; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 10:  ортопедски артикли, трбушни, вратни, 

кичмени појасеви и корсети, утезни бандажи, 

бандажери и стезници за зглобове ортопедски, 

подупирачи свода стопала за обућу, штаке, појасеви 

и корсети за медицинске сврхе, ортопедска обућа, 

вештачки удови, чарапе за проширене вене, 

ортопедски ђонови, антидекубиталне подлоге, 

ходалице за слабо покретне особе, ортопедска 

колица, гумене навлаке (ножице) за штаке, столице 

са отвором за уметање поспе посуде, штапови за 

ходање за медицинску употребу.   

Кл. 18:  кожно ремење.  
 

(111) 80135 (181) 06.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1321 (220) 06.08.2020. 

 (151) 06.04.2021. 

(732) Данијел Спасојевић, Пролећна 1,  

11000, Београд, RS 

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

Београд 

 

 

 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.24; 26.01.15; 27.03.03; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена.  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; ледена 

кафа; кондиторски производи; чоколада; сладоледи, 

сорбеи и други јестиви лед; шећер, лед [замрзнута 

вода]; водени сладоледи; воћни сладолед; замене за 

сладолед; корнети за сладолед; мешавине за 

сладолед; млечни сладолед; сладоледи на штапићу; 

сладолед на точење; сладолед на штапићу; агенси на 

бази скроба за сладолед; везивни агенси за сладолед; 

дезерти од сладоледа; колачи од сладоледа; млечни 

сладолед на штапићу; сендвичи од сладоледа; 

сладолед од немлечних производа; смеше за 

прављење сорбеа [сладоледи]; афогато [напици на 

бази кафе која садрже сладолед]; сосови који се 

служе уз сладолед; воћне посластице; јестиве 

налепнице за украшавање посластица; колачи и 

посластице; капкејк колачи; ситни колачи; 

аромартизовани лед.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге 

велепродаје везане за сладолед; услуге велепродаје 

сладоледа; услуге малопродаје везане за сладолед; 

услуге малопродаје сладоледа; услуге онлајн 

велепродаје сладоледа; услуге онлајн малопродаје 

сладоледа.  
 

(111) 80136 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1074 (220) 01.07.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV MAUVE TOUCH 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 
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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.  
 

(111) 80137 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1075 (220) 01.07.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(300) 34996  15.05.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SMARTCORE INDUCTION 

SYSTEM 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80138 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1076 (220) 01.07.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(300) 34994  15.05.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SMARTCORE STICKS 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров 

или прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, 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.  
 

(111) 80139 (181) 10.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1335 (220) 10.08.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) Сања Шовран, Коче Капетана 14, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 01.15.23; 05.05.20; 26.01.03; 26.02.05; 26.07.01; 

26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13  

(591) бордо, наранџасто-жута, тамно браон.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; услуге агенција за 

пружање пословних информација; анализе цена и 

трошкова; ревизија пословања; пословно управљање 

и организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; стручне услуге о пословној ефикасности; 

истраживање тржишта; пословне процене; пословна 

испитивања; консултације у вези са пословним 

организовањем; пословна истраживања; саветодавне 

услуге у пословном управљању; маркетиншка 

истраживања; компјутерско управљање подацима; 

професионалне пословне консултације; економске 

прогнозе; информатион пружање пословних 

информација; испитивање јавног мњења; припрема 

платних листи; проналажење особља; услуге набавке 

за трећа лица [куповина производа и услуга за друге 

пословне субјекте];  услуге поређења цена; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

фактурисање; прикупљање статистичких података; 

маркетинг; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција за 

трећа лица; услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање програмима за надокнаду за друге; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; преговарање 

о пословним уговорима за друге; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; финансијска 

ревизија; привремено пословно управљање; 

административна помоћ при одговарању на позиве за 

подношење понуда; услуге корпоративне 

комуникације; услуге комерцијалног лобирања.  

Кл. 41:  учење на даљину; образовне услуге; услуге 

пружања обуке; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

пружање услуга у области образовања; испити из 

области образовања; практична настава [обука путем 

демонстрације]; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење симпозијума; организовање и 

вођење радионица [обука]; превођење; обука 

[тренирање]; услуге преводиоца; подучавање; пренос 

знања и искуства [обучавање]. 

Кл. 42:  архитектонске услуге; саветовање из области 

архитектуре; грађевинско пројектовање; дизајн 

ентеријера [уређење унутрашњег простора]; услуге 

индустријског дизајна; вођење студија техничког 

пројектовања; инжењерске услуге; урбанистичко 

планирање. 

Кл. 45:  услуге припреме правних докумената; 

правно управљање дозволама; правне услуге у вези 

са преговорањем о уговорима за друге; правне услуге 

у одговарању на позиве за подношење понуда.  
 

(111) 80140 (181) 21.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1590 (220) 21.09.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) Бранислав Радомировић, Јоакима Вујића 12, 

Нови Сад, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 16.01.01; 26.11.22; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена и црна  

(511) Кл. 9:  мобилна апликација која омогућава да се 

корисник обавести да је у одређеном претходном 

периоду био у близини особе која је унела код 

Ковид-19 у апликацију; рачунарски програми за 

употребу у спречавању ширења заразних болести; 

рачунарски програми за идентификацију блиских 

контакт особа за употребу у спречавању ширења 

заразних болести; апликација за употребу у 

спречавању ширења заразних болести; апликација за 

идентификацију блиских контакт особа за употребу у 

спречавању ширења заразних болести; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарски програми [софтвери који се могу 

преузимати]; рачунарски софтвер, снимљени; 

процесори [централна јединица за обраду података]; 

читачи [опрема за обраду података]; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 

носиви уређаји за мерење активности. 

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарских система; инсталирање рачунарског 

софтвера; чување резервне копије података ван 

мреже; електронско похрањивање података; 

креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије].  
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(111) 80141 (181) 21.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1592 (220) 21.09.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 25.07.20; 26.01.22; 26.04.02; 26.04.10; 

26.04.12; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.14  

(591) cyan, magenta, yellow, black  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, 

лед.  
 

(111) 80142 (181) 21.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1593 (220) 21.09.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.11.01; 25.07.20; 26.01.22; 26.04.02; 26.04.10; 

26.04.12; 26.04.13; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.24; 

29.01.14  

(591) cyan, magenta, yellow, black  

(511) Кл. 30:  чај, колачи и посластице, сладоледи, 

лед.  
 

(111) 80143 (181) 24.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1623 (220) 24.09.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) COLORED FAITH DOO, Карађорђева 46, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Невена Јеличић, Васе Пелагића 12, 

11000, Београд 

(540) 

C O L O R E D  F A I T H - Faith 

colored outside the lines 

(511) Кл. 16:  маркери за књиге, врећице (коверте, 

кесе) од папира или пластике за паковање.  

Кл. 18:  кишобрани, торбе за куповину, торбе за 

плажу, ручне торбице, путне торбе, торбе (коверте, 

кесе) од коже за паковање, путне торбе за одећу, 

мрежасте торбе за куповину, спортске торбе, торбе, 

торбе (вреће, кесе) од текстила за паковање.  

Кл. 21:  шоље, кригле за пиво, флаше (боце), 

вакумиране боце, расхладне боце, отварачи за флаше 

електрични и неелектрични, боце за пиће за 

спортове.  

Кл. 25:  капе (за главу), мале капе уз главу, капе за 

купање, капе за туширање, шешири, папирни 

шешири, женске чарапе, чарапе које упијају зној, 

чарапе и плетена трикотажа, кратке чарапе, женске 

најлон чарапе трико, сокне које упијају зној, блузе, 

кошуље, кошуље кратких рукава, мајице.   
 

(111) 80144 (181) 24.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1624 (220) 24.09.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут за Загреб 22, 11000 Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.03; 27.05.11; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плава, светло плава, жута, наранџаста  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; 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 
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интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; 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; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   
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Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачуна рских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање 

тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких 

дела; изнајмљивање филмова; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; 

испити из области образовања; клупске услуге 

[забавне или образовне]; компоновање музике; 

културне, образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; 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 

балова; 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 лутрије; 

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 

песама; 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 казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 
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услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 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 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; 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.   
 

(111) 80145 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1677 (220) 02.10.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) Кристина Милановић, Врањска 21,  

11050, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.03.02; 02.07.23; 04.05.03; 26.04.14; 

26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.03  

(591) тиркизна, златна  

(511) Кл. 44:  третмани за негу лица.  
 

(111) 80146 (181) 22.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1595 (220) 22.09.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Војводе 

Мицка Крстића 1М/13, 11060 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) C.73%, M:47%, Y:0%, K:0%  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу у медицини; помоћна лековита средства; 

храна за бебе; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.   

Кл. 35:  дизајнирање рекламног материјала, писање 

рекламних текстова, рекламирање, оглашавање, 

објављивање рекламних текстова, дистрибуција 

рекламног материјала.  

Кл. 42:  научна и индустријска испитивања у 

фармацији.  
 

(111) 80147 (181) 06.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1325 (220) 06.08.2020. 

 (151) 08.04.2021. 

(732) Насја Вељковић, Милентија Поповића 26, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Анђелија Васић, Војводе Миленка 1, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.19; 25.07.02; 26.02.08; 26.02.12; 27.05.13; 

27.05.21; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црна, браон, златна, бела, љубичаста.  

(511) Кл. 29:  воће, кувано; кувана воћна пулпа; воће 

у конзерви; воћни желе; џемови.  

Кл. 30:  воћни желе (слаткиши); слатке глазуре; 

шећер; мед; меласа; златни сируп (шећерни сируп), 

меласа; слаткиши.  
 

(111) 80148 (181) 21.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1211 (220) 21.07.2020. 

 (151) 08.04.2021. 
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(732) Wurth d.o.o. Beograd, Светог Саве 60в,  

11000, Београд-Сурчин, RS 

(740) Адвокат Игор Стојичић, Прашка 42,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, сива, бела.  

(511) Кл. 12:  брисачи за моторна возила.  
 

(111) 80149 (181) 16.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1551 (220) 16.09.2020. 

 (151) 09.04.2021. 

(732) PETRIKON DOO , Хероја Пинкија 97а, 21000, 

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.11.11; 26.01.15; 26.04.10; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) Кл. 31:  аранжмани од природног цвећа; биљке; 

биљке, свеже; живе биљке које се користе као пејзаж 

у акваријумима; органске свеже биљке; 

хортикултурни производи.  
 

(111) 80150 (181) 25.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1635 (220) 25.09.2020. 

 (151) 09.04.2021. 

(732) RADNJA ZA PROIZVODNJU PARFEMA 

PRIMA KOZMETIKA PETAR RADMILOVIĆ 

PREDUZETNIK, BEOGRAD (PALILULA), 

Прерадовићева 4, Београд (Палилула), RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати: сапуни, козметика, парфимерија, 

препарати за негу лица, тела и лепоте, препарати за 

прање, негу и улепшавање косе.   

Кл. 44:  услуге медицинског третмана, услуге неге 

лепоте.  
 

(111) 80151 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1542 (220) 15.09.2020. 

 (151) 12.04.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.09; 25.01.10; 25.01.19; 25.01.25; 

25.07.01; 26.07.25; 26.13.25; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.05  

(591) љубичаста, тамно жута  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за водка соду; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

водка соду.  

Кл. 33:  водка сода.  

Кл. 35:  оглашавање, укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге промета, трговине на 

велико и мало водка содом.  
 

(111) 80152 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1543 (220) 15.09.2020. 

 (151) 12.04.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николићa 

3, 11040, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.01.09; 25.01.10; 25.01.19; 25.01.25; 25.07.01; 

26.07.25; 26.13.25; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03 

(591) тиркиз, црвена  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за водка соду; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

водка соду.  

Кл. 33:  водка сода.  

Кл. 35:  оглашавање, укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге промета, трговине на 

велико и мало водка содом.  
 

(111) 80153 (181) 15.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1544 (220) 15.09.2020. 

 (151) 12.04.2021. 

(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николићa 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.12; 05.07.22; 18.05.06; 25.01.10; 25.01.19; 

25.01.25; 25.07.01; 26.07.25; 26.13.25; 27.05.09; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.04  

(591) жута, плава  

 

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

етикете и налепнице за водка соду; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

водка соду.  

Кл. 33:  водка сода.  

Кл. 35:  оглашавање, укључујући све облике 

промоција и рекламних кампања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови, 

маркетиншки послови; услуге промета, трговине на 

велико и мало водка содом.  
 

(111) 80154 (181) 07.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1494 (220) 07.09.2020. 

 (151) 12.04.2021. 

(732) Привредна комора Србијe, Ресавска 13-15, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 07.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04 

(591) тамно плава, црвена и бела  

(511) Кл. 35:  услуге привредних комора које се односе 

на промоцију локалног пословања и локалног туризма; 

маркетинг; промоција посебних догађаја; услуге 

промоције извоза; саветовање које се односи на 

промоцију робе; промоција добара и услуга других 

путем оглашавања на интернет страницама; промоција 

продаје робе и услуга других путем штампаних 

материјала; промоција роба и услуга других путем 

промотивних рекламних филмова; промоција роба и 

услуге других састављањем и пласирањем реклама у 

електронским часописима; организовање и спровођење 

маркетиншких догађаја; организовање и спровођење 

промотивних догађаја; организовање и вођење 

промотивних и маркетиншких догађаја; организовање 

догађаја, изложби, сајмова и приредби за комерцијалне, 

промотивне и рекламне потребе; економска предвиђања 

и анализе; истраживање и анализа маркетиншких 

активности; припрема извештаја анализе тржишта; 

стратешке анализе пословања; услуге састављања 

пословних анализа; маркетинг, истраживања тржишта и 

анализе тржишта; анализе података и статистика 

добијених из маркетиншког истраживања; онлајн 

маркетинг; услуге онлајн маркетинга намењене 

корисницима друштвених мрежа; пружање информација 

о пословном маркетингу; организовање сајмова; 

истраживање тржишта и анализирање тржишта; услуге 

промотивног маркетинга.   
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Кл. 41:  курсеви стратешког планирања у вези са 

оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; вођење обука; организовање обука; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања.   

Кл. 42:  испитивање, анализа и процена производа и 

услуга других за потребе сертификације; анализа и 

оцењивање дизајна производа; испитивање, анализа 

и процена производа других за потребе 

сертификације; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама.  

Кл. 45:  саветовање, заступање и помоћ у споровима 

и административним и правним поступцима у 

области интелектуалне својине и повезаних права; 

заступање и помоћ у правним споровима пред 

арбитражним телима, телима за посредовање и 

решавање спорова алтернативним путем; 

консултантске и правне услуге у области закона, 

прописа и захтева о приватности и безбедности; 

услуге подршке у споровима.   
 

(111) 80155 (181) 07.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1496 (220) 07.09.2020. 

 (151) 12.04.2021. 

(732) Привредна комора Србијe, Ресавска 13-15, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 07.01.24; 26.01.16; 26.01.21; 26.04.01; 

26.04.10; 29.01.04  

(591) плава и бела  

(511) Кл. 35:  услуге привредних комора које се 

односе на промоцију локалног пословања и локалног 

туризма; маркетинг; промоција посебних догађаја; 

услуге промоције извоза; саветовање које се односи 

на промоцију робе; промоција добара и услуга 

других путем оглашавања на интернет страницама; 

промоција продаје робе и услуга других путем 

штампаних материјала; промоција роба и услуга 

других путем промотивних рекламних филмова; 

промоција роба и услуге других састављањем и 

пласирањем реклама у електронским часописима; 

организовање и спровођење маркетиншких догађаја; 

организовање и спровођење промотивних догађаја; 

организовање и вођење промотивних и маркетиншких 

догађаја; организовање догађаја, изложби, сајмова и 

приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; економска предвиђања и анализе; истраживање 

и анализа маркетиншких активности; припрема 

извештаја анализе тржишта; стратешке анализе 

пословања; услуге састављања пословних анализа; 

маркетинг, истраживања тржишта и анализе тржишта; 

анализе података и статистика добијених из 

маркетиншког истраживања; онлајн маркетинг; услуге 

онлајн маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; пружање информација о пословном маркетингу; 

организовање сајмова; истраживање тржишта и 

анализирање тржишта; услуге промотивног маркетинга.   

Кл. 41:  курсеви стратешког планирања у вези са 

оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; вођење обука; организовање обука; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања.   

Кл. 42:  испитивање, анализа и процена производа и 

услуга других за потребе сертификације; анализа и 

оцењивање дизајна производа; испитивање, анализа 

и процена производа других за потребе 

сертификације; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама.  

Кл. 45:  саветовање, заступање и помоћ у споровима 

и административним и правним поступцима у 

области интелектуалне својине и повезаних права; 

заступање и помоћ у правним споровима пред 

арбитражним телима, телима за посредовање и 

решавање спорова алтернативним путем; 

консултантске и правне услуге у области закона, 

прописа и захтева о приватности и безбедности; 

услуге подршке у споровима.   
 

(111) 80156 (181) 07.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1495 (220) 07.09.2020. 

 (151) 12.04.2021. 

(732) Привредна комора Србијe, Ресавска 13-15, 

11000 Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.01; 07.01.24; 26.01.16; 26.01.21; 26.04.01; 

26.04.10; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава и бела  

(511) Кл. 35:  услуге привредних комора које се 

односе на промоцију локалног пословања и локалног 

туризма; маркетинг; промоција посебних догађаја; 

услуге промоције извоза; саветовање које се односи 

на промоцију робе; промоција добара и услуга 

других путем оглашавања на интернет страницама; 

промоција продаје робе и услуга других путем 

штампаних материјала; промоција роба и услуга 

других путем промотивних рекламних филмова; 

промоција роба и услуге других састављањем и 

пласирањем реклама у електронским часописима; 

организовање и спровођење маркетиншких догађаја; 

организовање и спровођење промотивних догађаја; 

организовање и вођење промотивних и 

маркетиншких догађаја; организовање догађаја, 

изложби, сајмова и приредби за комерцијалне, 

промотивне и рекламне потребе; економска 

предвиђања и анализе; истраживање и анализа 

маркетиншких активности; припрема извештаја 

анализе тржишта; стратешке анализе пословања; 

услуге састављања пословних анализа; маркетинг, 

истраживања тржишта и анализе тржишта; анализе 

података и статистика добијених из маркетиншког 

истраживања; онлајн маркетинг; услуге онлајн 

маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; пружање информација о пословном 

маркетингу; организовање сајмова; истраживање 

тржишта и анализирање тржишта; услуге 

промотивног маркетинга.   

Кл. 41:  курсеви стратешког планирања у вези са 

оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; вођење обука; организовање обука; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања.   

Кл. 42:  испитивање, анализа и процена производа и 

услуга других за потребе сертификације; анализа и 

оцењивање дизајна производа; испитивање, анализа 

и процена производа других за потребе 

сертификације; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама.  

Кл. 45:  саветовање, заступање и помоћ у споровима 

и административним и правним поступцима у 

области интелектуалне својине и повезаних права; 

заступање и помоћ у правним споровима пред 

арбитражним телима, телима за посредовање и 

решавање спорова алтернативним путем; 

консултантске и правне услуге у области закона, 

прописа и захтева о приватности и безбедности; 

услуге подршке у споровима.   
 

(111) 80157 (181) 29.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1268 (220) 29.07.2020. 

 (151) 12.04.2021. 

(732) MDES AIR CONDITIONER DOO 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Булевар Михајла 

Пупина 10г/2/523, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.11.13; 20.05.25; 26.04.16; 26.04.22; 

26.11.11; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.07  

(591) зелена, браон, бела.  

(511) Кл. 10:  хигијенске маске за медицинску 

употребу; маске које користи медицинско особље.   

Кл. 16:  хигијенски папир; марамице од папира; 

убруси од папира.   
 

(111) 80158 (181) 22.05.2030. 

(210) Ж- 2020-730 (220) 22.05.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Владимир Димитријевић; Александра 

Димитријевић Салом and Саша Димитријевић, 

Бранка Крсмановића 5, 11000, Београд, RS; 

Његошева 76, 11000, Београд, RS i Трнска 11,  

11000, Београд, RS 

(740) Гордана М. Поповић, Таковска 19, 11000 , 

Београд 

(540) 

DIFLAGAL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати нарочито за 

лечење оболења простате, помоћно 

лековито средство добијено екстракцијом прополиса.  
 

(111) 80159 (181) 23.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1610 (220) 23.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., 

One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.21; 

29.01.15  
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(591) црвена, наранџаста, жута, зелена, плава, 

љубичаста  

(511) Кл. 2:  боје и бајцеви; смесе за премазивање у 

виду боја.  
 

(111) 80160 (181) 07.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1333 (220) 07.08.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) BAHUS DOO STRIŽA, Цариградски друм 10, 

35250, Параћин, RS 

(540) 

AFTER PARTY SHOT 

(511) Кл. 5:  витамински препарати; дијететски 

препарати.  

Кл. 32:  безалкохолна пића; пића од воћа и воћни 

сокови; сирупи и други препарати за производњу 

пића; минералне и содне воде; енергетска пића.  
 

(111) 80161 (181) 13.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1759 (220) 13.10.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 

CO., LTD., NO.188, SECTION 3, WANJIALI 

MIDDLE ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, 

HUNAN, CN 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

AXILE 

(511) Кл. 34:  дуван; бездимни дуван; дуван за 

жвакање; цигаре; цигарете које садрже замене за 

дуван, за немедицинске намене; цигарете; 

цигарилоси; биље за пушење; бурмут; усници за 

цигарете; кутије за цигарете; електронске дуванске 

луле; муштикле за цигарете; тегле за дуван; 

пепељаре за пушаче; хумидори за дуван; орални 

вапоризери за пушаче; вапоризери за бездимне 

цигарете; електронски уређаји за загревање цигарета 

или дувана у сврху ослобађања аеросола који садрже 

никотин за инхалацију; шибице; упаљачи за пушаче; 

резервоари гаса за упаљаче; филтери за цигарете; 

усници од жутог ћилибара за муштикле за цигаре и 

цигарете; папир за цигарете; ароме, осим етеричних 

уља, за дуван; ароме, осим етеричних уља, за 

употребу у електронским цигаретама; електронске 

цигарете; течни раствори за употребу у 

електронским цигаретама; кућишта за електронске 

цигарете.  
 

(111) 80162 (181) 13.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1349 (220) 13.08.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Немања Максимовић, Илије Ђуричића 25a/5, 

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.10; 26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.10; 

26.04.18; 26.04.24; 26.07.03; 27.01.06; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, нарандзаста, бела.  

(511) Кл. 9:  3Д скенери; АЦ/ДЦ извори напајања; 

АЦ/ДЦ инвертори; АЦ/ДЦ претварачи наизменичне 

струје у једносмерну; БИОС [основни 

улазно/излазни системи] софтвер; ДЦ/АЦ инвертори; 

ДЦ/АЦ претварачи једносмерне струје у 

наизменичну; ДЦ/ДЦ конвертори; ДЦ/ДЦ 

претварачи ниског профила; ДЦ улази за напајање 

електричном енергијом; ДМБ [радиодифузија 

дигиталних мултимедијалних сигнала] телевизијски 

пријемници; ДСЛР фотоапарати; ДВД- дискови; 

ДВД дискови са снимљеним музичким садржајем; 

ДВД јединице; ДВД резачи; ДВД уређаји за 

репродукцију и снимање; ДВД уређаји за снимање; 

ФМ предајници; хи-фи аудио уређаји; ИП телефони; 

ЛЕД сигналне бакље; ЛОРАН уређаји за навигацију; 

МП3 читачи; мп4 читачи; [ПОС] терминали; СД 

меморијске картице; СИМ картице; соундбар 

звучници; [ТФТ-ЛЦД] екрани са транзистором 

танког филма и течним кристалима; УСБ адаптери; 

УСБ каблови; УСБ каблови за мобилне телефоне; 

УСБ картице; УСБ кључеви за аутоматско покретање 

претходно програмираних УРЛ адреса; УСБ кључеви 

за интернет странице; УСБ модеми; УСБ оперативни 

софтвер; УСБ пуњачи за електричне уређаје који се 

користе за загревање дувана; УСБ флеш меморије у 

облику кредитних картица; УСБ хардвер; wеб 

камере; X-Y плотери; адаптери за каблове; адаптери 

за коаксијалне каблове; адаптери за рачунарске 

картице; адаптери меморијских флеш картица; 

адаптери утикача; аерометри; акумулатор, 

електрични; акумулатори [батерије]; акумулатори за 

аутомобиле; акумулаторске посуде; акустички 

трансформатори; акустичне спојнице; акустични 

аларми; акустични цевоводи; акцелерометри; 

аларми; аларми са вибрацијом као подсетник за 

узимање лекова; алармна звона, електрична; алармни 

сензори; алармни системи за базене; аларм системи; 

аларм системи за гас; антене за бежичне уређаје за 

комуникацију; антене за радио сигнале; антене за 

телекомуникационе мреже; антенски појачивачи; 

антенски филтери; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализу ваздуха; 
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апарати за балансирање; апарати за бележење 

времена; апарати за видео мултиплексирање; апарати 

за глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за детекцију пламена; апарати за 

дигиталне телефонске централе; апарати за 

евидентирање времена и датума; апарати за 

електронско емитовање; апарати за емитовање, 

снимање, пренос или репродукцију звука или слике; 

апарати за емитовање, снимање, пренос или 

репродукцију звука, података или слике; апарати за 

интерну комуникацију; апарати за кодирање и 

декодирање; апарати за контролу статичког 

електрицитета; апарати за магнетну резонанцу 

[МРИ], који нису за медицинску употребу; апарати 

за мерење; апарати за мерење брзине 

[фотографски]; апарати за мерење брзине; апарати за 

мерење звука; апарати за мерење раздаљине; апарати 

за мерење удаљености; апарати за наставу и обуку; 

апарати за обраду електронског плаћања; апарати за 

обраду података; апарати за обраду, пренос и чување 

информација у бази података; апарати за обраду 

текста; апарати за обуку; апарати за поморску 

сигнализацију; апарати за потврђивање података на 

магнетно кодираним картицама; апарати за праћење 

и снимање рада машина; апарати за праћење, који 

нису за употребу у медицини; апарати за пренос 

видео записа; апарати за пренос звука; апарати за 

пренос звука или слике; апарати за пренос и 

репродукцију звука или слике; апарати за пренос 

радио програма и радио-релејних порука; апарати за 

пренос сигнала; апарати за прецизна мерења; апарати 

за пријем и слање радијског емитовања; апарати за 

проверу брзине возила; апарати за проверу 

исправности новчаница; апарати за провођење, 

претварање, трансформацију, акумулацију, 

регулацију или контролу електричне струје; апарати 

за пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за репродукцију звука или слике; 

апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за складиштење података; 

апарати за слање и примање факсимила; апарати за 

снимање видео записа; апарати за снимање звука; 

апарати за снимање звука или слике; апарати за 

снимање звука и слике; апарати за снимање и 

репродукцију говора; апарати за снимање и 

репродукцију звука; апарати за снимање, пренос 

или репродукцију звука; апарати за снимање, пренос 

или репродукцију информација; апарати за снимање, 

пренос или репродукцију слике; апарати за снимање, 

пренос и репродуковање звука или слике; апарати за 

снимање, пренос, обраду и репродукцију звука, 

слике или података; апарати за снимање, пренос, 

појачавање и репродукцију звука; апарати за 

снимање слике; апарати за снимање, чување, пренос 

и репродукцију звука и слике; апарати за тестирање 

који нису за медицинску употребу; апарати за 

увећавање [фотографски]; апарати за улаз, излаз, 

пренос и чување података; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за даљинско управљање; 

апарати и инструменти за електричну и електронску 

контролу; апарати и инструменти за микроскопију; 

апарати и инструменти за микроскопију 

скенирајућом сондом; апарати и инструменти за 

наставу; апарати и инструменти за наставу и обуку; 

апарати и инструменти за пренос података; 

апарати и инструменти за пренос, примање и чување 

звука, слике и података у дигиталном и аналогном 

формату; апарати и инструменти за пријем и пренос 

сателитског сигнала; апарати и инструменти за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу дистрибуције или употребе 

електричне енергије; апарати и инструменти за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу електричне енергије; 

апарати и инструменти за репродукцију плоча; 

апарати и инструменти за сигнализацију; апарати и 

инструменти за скенирајућу јонску микроскопију; 

апарати и инструменти за скенирајућу микроскопију 

јонске проводљивости; апарати и инструменти за 

снимање, пренос или репродукцију звука или слике; 

апарати иинструменти за снимање, пренос или 

репродукцију звука, података или слике; апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; апарати и инструменти за физику; апарати 

и инструменти за хемију; апарати и инструменти за 

цртање који су прилагођени за употребу на 

рачунарима; апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

[инспекцију], спасавање и наставу; апарати и опрема 

за проверу исправности новца; апарати и опрема за 

спашавање живота; апарати и рачунари за обраду 

података; апарати и системи статичког уземљења; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; апликацијски софтвер; апликацијски 

софтвери за паметне телефоне; арматуре [за струју]; 

арматуре за употребу у електричним уређајима; 

аудио-дискови; аудио и видео микс-пултови; аудио и 

видео пријемници; аудио и видео траке; аудио 

интерфејси; аудио књиге; аудио миксете; аудио 

микс-пултови; аудио монитори за бебе; аудио-

опрема; аудио-појачивачи; аудио-пријемници; аудио-
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траке са музичким садржајем; аудио штампане 

плоче; ауто-антене; аутоколиматори; аутоматизоване 

машине за сортирање новчаница; аутоматизовани 

дозери детерџента за прање веша; аутоматске 

телефонске централе; аутоматски бирачи 

телефонских бројева; аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; аутоматски показивачи 

ниског притиска у гумама точкова; аутоматски 

прекидачи за пренос [АТС]; аутоматски телеграфски 

уређаји; ауто-пуњачи за мобилне телефоне; ауто-

радио; аутотрансформатори; бакарна жица, 

изолована; бакарне плоче за израду штампаних 

плоча; баласти за уређаје за електрично осветљење; 

банкомати [АТМ]; банана конектори; бар-код 

етикете, енкодиране; барометри; батерије; батерије, 

електричне; батерије, електричне, за возила; батерије 

за возила; батерије за електричне уређаје који се 

користе за загревање дувана; батерије за електронске 

цигарете; батерије за мобилне телефоне; батерије за 

осветљавање; батерије за паљење; батерије за 

слушне апарате; батерије за џепне лампе; батерије 

које се могу пунити путем соларне енергије; бежичне 

метеоролошке станице; бежичне слушалице за 

употребу са паметним телефонима; бежичне 

слушалице са микрофоном за употребу уз мобилне 

телефоне; бежични звучници; бежични контролери 

за праћење и контролисање функционисања 

електронских уређаја, не укључујући контролере за 

конзоле за игру; бежични мишеви за рачунаре; 

бежични периферни делови рачунара; бежични 

предајници; бежични пријемници; бежични рутери; 

бежични телефони; бежични телефонски апарати; 

бежични управљачи за даљинско надгледање и 

управљање функцијом и стањем безбедносних 

система; бежични управљачи за даљинско 

надгледање и управљање функцијом и стањем 

других електричних, електронских и механичких 

уређаја или система; безбедносна ужад за заштиту од 

пада; бесплатни софтвер; бетатрони; 

биоинформатички софтвер; биолошки микроскопи; 

биолошки сигурносни ормарићи за лабораторијску 

употребу; биометријске личне карте; биометријски 

пасоши; биометријски системи за препознавање 

гласа; биометријски системи идентификације; 

биометријски системи контроле приступа; 

биометријски скенери; биометријски скенери за 

мрежњачу ока; биометријски скенери за отисак 

прста; биометријски скенери за шаке; 

биомикроскопи; биореактори за истраживачке 

потребе; биореактори за лабораторијску употребу; 

биореактори за ћелијске културе; биочипови; бирете; 

бифокална сочива; бициклистичке кациге; бленде за 

фотоапарате; блицеви за фотоапарате; блицеви за 

фото-апарате; блицеви [фотографски]; блиц лампе 

[фотографске]; борескопи са оптичким влакнима; 

бороскопи; браве, електричне; браве електронске; 

браве за врата са механизмом отиска прста; 

брзиномери за бицикле; брзиномери за возила; 

брисачи магнетних трака; бројачи; бројачи корака; 

бројачи навоја; бројачи обртаја; бројила електричне 

енергије; вага за мерење тежине за медицинску 

употребуу; ваге; ваге за бебе; ваге за купатило; ваге 

за писма за канцеларијску употребу; ваге за писма за 

кућну употребу; ваге за рачунање; велика 

интегрисана кола; велики екрани са течним 

кристалима [ЛЦД]; вентилатори за централне 

процесорске јединице [ЦПУ]; ветроказ за 

одређивање правца ветра; ветромери [анемометри]; 

вештачки сателити за посматрање земље; вештачки 

сателити за телекомуникацију; вештачки удови за 

обуку у медицинској употреби [апарати за 

подучавање]; видео акцелератори; видео 

дигитализатори; видео дискови; видео дискови са 

снимљеним анимираним филмовима; видео екрани; 

видео записи који се могу преузети; видео записи 

музичког садржаја; видео записи са музичким 

садржајем који се могу преузети; видео и звучне 

датотеке које се могу преузети; видео интегрисани 

склопови; видео-камере за пренос; видео картице; 

видео касете; видео касете са снимљеним 

анимираним филмовима; видео миксете; видео 

монитори; видео опрема; видео пријемници; видео 

принтери; видео пројектори; видео процесори; видео 

рекордери; видеорекордери за аутомобиле; видео 

сервери; видео снимци; видео снимци који се могу 

преузети; видео телефони; видео-траке; видео траке 

и видео дискови са снимљеном анимацијом; видео 

уређаји за надгледање беба; видео филмови; 

високонапонски трансформатори; високотонски 

звучници; високофреквентни апарати; 

високофреквентни делови уклопне мреже; 

вишеканални звучни процесори; вишенаменски 

фотоапарати; вишеслојне штампане рачунарске 

разводне плоче; вишефункционалне рачунарске 

тастатуре; водомери; водоотпорна кућишта за 

камере; водоотпорна одела за преживљавање за 

превенцију од дављења; вођице или олово за 

дубиномере; воки-токи; волтметри; временски 

прекидачи; временски прекидачи, аутоматски; врпце 

за држање наочара; врпце за кодиране картице за 

идентификацију; врпце за магнетне картице за 

идентификацију; главе штампача за инк-џет 

штампаче; главе штампача за плотере; главе 

штампача за рачунарске штампаче; Глобални 

позициони системи; говорне ваге; говорне цеви; 

гориве ћелије; гравиметри; грамофони; графичке 

картице; графичке картице за рачунаре; графичке 

процесорске јединице [ГПУс]; графички 

акцелератори; графички еквилајзери; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу преузети 

са интернета; графички таблети; графички чип-

сетови; громобрани; даљиномериза голф; 
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даљиномери за камере; даљинометри; даљински 

сензори температуре; даљински управљачи; 

даљински управљачи за клима уређаје; даљински 

управљачи за отварање и затварање врата; даљински 

управљачи за пројекторе; даљински управљачи за 

радио уређаје; даљински управљачи за стерео 

уређаје; даљински управљачи за телевизоре; 

даљинско управљање даљинометрима; датотеке 

слика које се могу преузимати; ДВД плејери; 

двогледи; двоножни стативи за фотоапарате; 

двосмерни радио уређаји; десктоп штампачи; 

детектори; детектори бубица; детектори гама 

зрачења; детектори дима; детектори 

електромагнетног зрачења [ЕМФ]; детектори 

електронских захвата; детектори метала; детектори 

новца; детектори пожара; детектори покрета; 

детектори радијације; дигитална музика која се може 

преузети; дигитална музика која се може преузети са 

МП3 интернет страница; дигиталне књиге које се 

могу преузети; дигиталне књиге које се могу 

преузети са интернета; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални апарати за телекомуникацију; 

дигитални видео снимачи; дигитални видео читачи; 

дигитални диктафони; дигитални знаци; дигитални 

календари; дигитални компакт-дискови; дигитални 

мерачи времена за кување јаја; дигитални мерачи 

обртног момента; дигитални мерачи силе; дигитални 

микспултови; дигитални мобилни телефони; 

дигитални планери; дигитални предајници; 

дигитални пројектори; дигитални процесори 

гласовних сигнала; дигитални процесори звука; 

дигитални процесори сигнала; дигитални рамови за 

фотографије; дигитални таблети; дигитални 

телевизијски снимачи који се могу програмирати; 

дигитални телефони; дигитални термометри за месо; 

дигитални термометри, за сврхе које нису 

медицинске природе; дигитални уређаји за 

репродукцију аудио-трака; дигитални уређаји за 

репродукцију звучног записа; дигитални уређаји за 

репродукцију музике; дигитални уређаји за снимање 

аудио-трака; дигитални уређаји за снимање звучног 

записа; дигитални уређаји за цртање; дигитални 

фотоапарати; дигитални фотоапарати за 

индустријску употребу; дигитални фотоапарати са 

фиксним објективом; дигитални фотокопир апарати 

у боји; дигитални читачи књига; дигитални читачи 

компакт-дискова; дигитални штампачи у боји; 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

дијапозитив филмови, осветљени; дијапројектори; 

динамометри; диоде; диоде које емитују светло 

[ЛЕД]; диоде од силицијум-карбида; диоптријске 

наочаре; диск драјвери за рачунаре; диск 

меморије; дискови видео игара; дискови за 

рачунарске игре; дискови за снимање звука; 

дистрибуцијски трансформатори; дистрибуционе 

конзоле [за струју]; диференцијалне склопке; 

дифракциони апарат у микроскопији за преламање 

спектра; ДНА чипови; додатне плоче; дозаторски 

шприцеви за вишекратну употребу у лабораторији; 

држачи за коришћење мобилног телефона без 

ангажовања руку; држачи за мобилне телефоне; 

држачи за телефоне у аутомобилима; држачи и 

кутије за компакт-дискове и ДВД-дискове; држачи 

прилагођени за компакт-дискове; дршке за наочаре; 

дршке за наочаре за сунце; дубиномери; еквилајзери 

[аудио апарати]; екрани; екрани за дигиталне 

знакове; екрани за дигиталну сигнализацију; екрани 

за пројекцију кинематографских филмова; екрани за 

радаре; екрани за таблете; екрани за фотогравуру; 

екрани на додир; екрани од течних кристала 

[ЛЦД]; екрани од течних кристала [ЛЦД] за кућне 

биоскопе; екрани осетљиви на додир; екрани 

осетљиви на додир за личне дигиталне помоћнике 

[ПДА]; екрани осетљиви на додир за паметне 

телефоне; екрани са светлећим диодама [ЛЕД]; 

електорнске јединице за шифровање; 

електрифициране ограде; електрична звона на 

вратима; електрична пенкала; електричне батерије; 

електричне браве за аутомобиле; електричне браве за 

возила; електричне ваге; електричне жице; 

електричне жице за гуменом изолацијом; електричне 

жице пресвучене пластиком; електричне и 

електронске инсталације за видео надзор; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електричне инсталације за спречавање 

провала; електричне контроле за системе прскалица 

у наводњавању; електричне машине за евидентирање 

финансијских операција; електричне машине за 

очитавање кредитних картица; електричне машине и 

инструменти за комуникацију; електричне ознаке; 

електричне плоче прекидача; електричне разводне 

кутије; електричне спојнице; електричне траке са 

покретним утичницама; електричне ћелије и 

батерије; електричне утичнице; електричне 

штампане плоче; електрични адаптери; електрични 

акумулатори; електрични апарати глобалног 

позиционог система [ГПС]; електрични апарати за 

даљинско паљење; електрични апарати за 

комутацију; електрични апарати за контролу, 

испитивање и надзор; електрични апарати за 

снимање, пренос и репродукцију звука и слике; 

електрични апарати за телекомуникацију; 

електрични водови; електрични извори напајања; 

електрични индуктори; електрични инсталациони 

канали; електрични испитивачи напона; електрични 

каблови; електрични каблови за пренос звука и 

слике; електрични каблови и жице; електрични 

каблови са минералном изолацијом; електрични 

колектори; електрични кондензатори за 

телекомуникацијске уређаје; електрични конектори; 

електрични метрономи; електрични напонски 

трансформатори; електрични осигурачи; електрични 
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отпорници за телекомуникацијске уређаје; 

електрични прекидачи; електрични прекидачи за 

светло; електрични процесори аудио сигнала за 

компензацију дисторзије звука у звучницима; 

електрични регулатори пуњења; електрични 

терминални блокови; електрични терминатори; 

електрични трансформатори за играчке возове; 

електрични трансформатори за телекомуникацијске 

уређаје; електрични уређаји за контролу грејања; 

електрични уређаји за управљање енергијом; 

електрични утикачи; електрични утикачи и 

утичнице; електрични цевоводи; електроакустички 

претварачи; електроде горивих ћелија; електроде за 

лабораторијско истраживање; електро-динамички 

апарати за даљинско управљање сигналима; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; електролизатори; електромагнети; 

електромагнети за гитаре и басеве; електромагнетни 

калемови; електромагнетни мерни инструменти; 

електромагнетни прекидачи; електромагнетни 

релеји; електронска звона; електронска интегрисана 

кола; електронска кола; електронска кола и ЦД-РОМ 

дискови са снимљеним програмима за аутоматско 

извођење за електронске музичке инструменте; 

електронска кола и ЦД-РОМ дискови са снимљеним 

програмима за ручне игре на екранима са течним 

кристалима; електронска кола на штампаним 

плочама; електронска контролна кола;електронска 

контролна кола за електричне вентилаторе; 

електронска контролна кола за електричне грејаче; 

електронска контролна кола за електронске музичке 

инструменте; електронска опрема за откривање 

мина; електронска табла за приказ порука; 

електронске базе података снимљене на рачунарским 

медијима; електронске браве; електронске браве за 

врата; електронске ваге; електронске ваге за кухињу; 

електронске ваге за личну употребу; електронске 

етикете за производе; електронске зујалице; 

електронске идентификацијске картице; електронске 

интерактивне табле; електронске јединице за 

приказивање; електронске картице за откључавање; 

електронске картице са чипом; електронске касе; 

електронске књиге које се могу преузети; 

електронске компоненте; електронске компоненте за 

игре на срећу; електронске компоненте за картице са 

интегрисаним колима; електронске компоненте за 

рачунаре; електронске контроле мотора; електронске 

меморије; електронске новине које се могу преузети; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске ознаке; електронске оловке [за видео-

дисплеје]; електронске партитуре које се могу 

преузети он-лајн; електронске пипете; електронске 

пипете за лабораторијску употребу; електронске 

приказне табле; електронске прикључне станице; 

електронске публикације [које се могу преузети] из 

база података или са интернета; електронске 

публикације [које се могу преузети] које су доступне 

на мрежи из базе података или са интернета; 

електронске публикације у форми магазина које се 

могу преузети; електронске табле за обавештења; 

електронске телефонске централе; електронске цеви; 

електронске цеви за појачавање; електронске 

штампане плоче; електронски аларми за врата; 

електронски аларми за прозоре; електронски апарати 

за бежични пријем, складиштење и пренос података 

и порука; електронски апарати за даљинско 

управљање сигналима; електронски апарати за 

идентификацију животиња; електронски апарати за 

испитивање за употребу на пољу телекомуникација; 

електронски апарати за испитивање стерилности 

медицинске опреме; електронски апарати за 

испитивање стерилности фармацеутских производа и 

раствора за инјекције; електронски апарати и 

инструменти за навигацију и одређивање позиције; 

електронски апарати и инструменти за навигацију, 

праћење и одређивање позиције; електронски 

апарати са компјутерским управљањем који се 

користе за електро-физиолошка мерења и тестирање, 

који нису за медицинску употребу; електронски 

баласти за лампе; електронски дневници; 

електронски енергетски претварачи; електронски 

енергетски трансформатори; електронски извори 

напајања; електронски инструменти за навигацију; 

електронски каблови; електронски калкулатори; 

електронски кључеви; електронски кључеви за 

аутомобиле; електронски кључеви за возила; 

електронски кључеви као даљински управљачи; 

електронски конектори; електронски контролни 

уређаји за серво моторе; електронски кухињски 

тајмери; електронски лични аларми; електронски 

мерачи времена; електронски мерни уређај за 

славине; електронски механизми за закључавање 

сефова; електронски микроскопи; електронски 

новчаници који се могу преузимати; електронски 

нумерички дисплеји; електронски пејџери; 

електронски планери; електронски полу-проводници; 

електронски претварачи валута; електронски 

приказни панели; електронски противпровални 

аларми; електронски регулатори електричне 

енергије; електронски рекламни екрани; електронски 

речници; електронски сензори за мерење сунчевог 

зрачења; електронски симулатори за спортски 

тренинг; електронски системи за контролу машина; 

електронски системи контроле приступа за 

блокирање врата; електронски стони калкулатори; 

електронски таксиметри; електронски телефонски 

бирачи бројева; електронски терминали за издавање 

листића игара на срећу; електронски топови; 

електронски управљачки уређаји [РЦГ] за ЛЕД 

лампице и расвету; електронски уређаји за надзор; 

електронски уређаји за обраду података; електронски 

уређаји за обраду слике; електронски уређаји за 
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приказивање резултата; електронски уређаји за 

телекомуникацију; електронски чипови за израду 

интегрисаних кола; електронски читачи картица; 

електронски џепни калкулатори; електростатичке 

копир-машине; електрофоретички екрани; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; ендоскопске камере у индустријске сврхе; 

енергетски претварачи; епидијаскопи; ергометри; 

Етернет адаптери; Етернет каблови; Етернет 

картице; Етернет прекидачи; Етернет 

примопредајници; Етернет репетитори; Етернет 

управљачки склопови; етикете са интегрисаним 

чиповима за идентификацију радио фреквенција 

[РФИД]; етикете са кодовима које се могу очитавати 

машински; железнички сигнали; затварач бленде 

[фотографски]; затварачи за објективе фотоапарата; 

затварачи за фотоапарате; затварачи струјног кола; 

затварачи [фотографски]; заштитне кутије за личне 

дигиталне помоћнике [ПДА]; заштитне кутије за 

мобилне телефоне; заштитне кутије за паметне 

телефоне; заштитне кутије за таблет компјутере; 

заштитне навлаке за паметне телефоне; заштитне 

наочаре; заштитне облоге за каблове од оптичких 

влакана; заштитне фолије прилагођене за екране 

рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне; заштитне футроле за електронске читаче 

књига; заштитне футроле за таблет рачунаре; 

заштитне футроле и кутије за таблет рачунаре; 

заштитни поклопци за утичнице; заштитни уређаји 

за личну употребу у случају несреће; заштитни 

уређаји против рендгенског зрачења, не за 

медицинску употребу; заштитни филмови 

прилагођени за екране паметних телефона; заштитни 

филмови прилагођени за таблет рачунаре; звуци 

звона за телефоне који се могу преузети; звуци звона 

и графике за мобилне телефоне који се могу 

преузети; звучне картице; звучни апарати и машине; 

звучни записи; звучни записи музичког садржаја; 

звучни записи са музичким садржајем; звучни и 

видео снимци; звучни процесори; звучни системи 

високе верности звука; звучници; звучници за 

преносиве читаче медија; звучници за рачунаре; 

звучници најнижих тонова; звучници са уграђеним 

појачалом; звучничке јединице; зенитни телескопи; 

зилберице за употребу у фотографији; зујалице; 

зујалице, електричне; игле за геодетске компасе; 

игле за грамофоне; игличасти штампачи; 

идентификационе картице, кодиране; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

извори високонапонског напајања; извори 

непрекидног напајања електричном енергијом; 

издавачи карата; изоловани електрични конектори; 

инвертори струје; индикатори брзине; индикатори 

губитка струје; индикатори за количину; индикатори 

нивоа воде; инструменти за мерење отпора; 

инструменти за мерењерадијације; инструменти за 

мерење радиоактивности; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

интегрисана кола; интегрисане меморијске картице; 

интегрисани програмски пакети; интерактивни ДВД-

дискови; интерактивни забавни софтвер за играње 

видео игара који се може преузети; интерактивни 

забавни софтвер за играње рачунарских игара који се 

може преузети; интерактивни забавни софтвер за 

рачунаре; интерактивни компакт-дискови и ЦД-

РОМ-дискови; интерактивни мултимедијални 

програми за рачунарске игре; интерактивни 

мултимедијални рачунарски програми; интерактивни 

мултимедијални софтвер за игре; интерактивни 

рачунарски софтвер; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; Интернет сервери; 

Интернет телефони; интерфејси за рачунаре; 

интерферометри; инфрацрвени детектори; 

инфрацрвени сензори; испитивачи аларма за дим; 

испитивачи брзиномера; јавно доступни софтвер за 

рачунаре; јастучићи за слушалице; јединице 

визуелног приказа; јединице за видео приказ; 

јединице за дигиталне дискове; јединице за 

електрично напајање; јединице за надзор напона; 

јединице за оптичке дискове; јединице за смештај 

минијатурних хард диск драјвова; јединице за 

чување резервне копије на рачунару; јединице које се 

постављају на сто или у ауто а које у себи садрже 

звучнике који омогућавају да руке буду слободне 

при телефонском разговору; јединице чврстих 

дискова; јединице чврстих дискова за рачунаре; 

једноножни стативи за фотоапарате; каблови високе 

фрекфренције за повезивање са мултимедијским 

уређајима; каблови за акумулаторе; каблови за 

микрофоне; каблови за модеме; каблови за напајање; 

каблови за паљење акумулатора; каблови за пренос 

електричних и оптичких сигнала; каблови за пренос 

електричних сигнала; каблови за пренос и пријем 

звукова и слика; каблови за пренос и пријем 

телевизијских сигнала; каблови за пренос оптичких 

сигнала; каблови за пренос података; каблови за 

синхронизацију података; каблови за системе 

преноса електричних и оптичких сигнала; каблови за 

системе преноса електричног сигнала; каблови за 

стартовање мотора; каблови за уређаје за пренос 

оптичког сигнала; каблови за штампаче; каблови 

радио релеја; каблови са оптичким влакнима; 

каблови са прикључцима; кабловске прикључне 

кутије; кабловски локатори; кабловски модеми; 

кабловски снопови; каишеви за камере; калеми, 

електрични; калемови за камере; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; камере 

великог формата; камере за видео надзор; камере за 

вожњу уназад; камере за возила; камере за кацигу; 

камере за мрежњаче, осим за медицинску употребу; 

камере које се активирају на покрет; камкордери; 

канали за електричне каблове; караоке машине; 
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картице за УСБ прикључке; картице за персоналне 

рачунаре (ПЦ картице); картице за проширење за 

рачунаре; картице за проширење меморије; картице 

корисничког окружења за апарате за обраду 

података; картице корисничког окружења за 

рачунаре; картице лојалности; картице радне 

меморије [РАМ]; картице са електронским колом; 

картице са интегрисаним колима [паметне картице]; 

картице са микрочипом; картице са чипом; касете 

видео игара; касете за видео игре; касете за 

рачунарске игре; касете за чишћење главе за видео 

снимаче; касете за чишћење главе за 

снимаче аудио касета; касетофони; касетофони за 

ауто; касетофони за аутомобиле; кациге за виртуелну 

стварност; кациге за вожњу скејтборд; квантне тачке 

[полупроводнички материјали од кристалних 

молекула]; кертриџи за игре за употребу на 

апаратима за електронске игре; кертриџи за мастило, 

празни, за штампаче и фотокопир 

апарате; кертриџи за рачунарске игре; кертриџи за 

тонере, празни, за фотокопир апарате; кертриџи за 

тонере, празни, за штампаче; кертриџи са тинтом, 

празни, за рачунарске штампаче; кертриџи са 

тинтом, празни, за фотокопир апарате; 

кинематографске камере; кинематографске машине и 

апарати; кинематографски апарати и 

инструменти; кинематографски пројектори; 

кинематографски уређаји; кинематографски филм, 

осветљен; кишомери; клеме за акумулаторе; 

коаксијални каблови; коаксијални релеји; кодиране 

банкарске картице; кодиране дебитне картице; 

кодиране електронске картице са чипом; кодиране 

магнетне припејд телефонске картице за позиве; 

кодиране наруквице за идентификацију, магнетне; 

кодиране паметне картице; кодиране платне картице; 

кодиране поклон картице; кодиране припејд 

банкарске картице; кодиране припејд магнетне 

картице; кодиране припејд платне картице; кодиране 

чланске картице; кодирани купони за муштерије; 

кожне футроле за мобилне телефоне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за 

видео игре; комбиновани видео читачи и снимачи; 

комјутерски софтвери за процену потребних ресурса; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи 

података; компакт-дискови за складиштење звука; 

компјутеризовани роковници; компјутеризовани 

часовници са препознавањем отиска прста; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

програми за приступање интернету 

и коришћење интернета; компјутерски хардвер; 

комплети батерија; комплети за телефоне за 

телефонирање без ангажовања руку; компоненте за 

рачунаре; компоненте од којих су састављене антене; 

конектори за електричне каблове; конектори за 

електронска кола; конектори за оптичка влакна; 

конектори за телекомуникационе уређаје; 

конектори [струјни]; контакти, електрични; 

контакти, електрични, од драгоцених метала; 

контакти за електричне линије; контролери 

сувишног низа независних дискова [РАИД]; 

контролне табле за лифтове; контролне табле за 

сигурносне аларме; контролне табле [за струју]; 

контролни екрани осетљиви на додир; контролни 

инструменти за котлове; контролни панели за 

аларме; контролни панели за пожарне аларме; 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

конференцијски телефони; кутије за звучнике; кутије 

за компакт-дискове; кутије за компактдискове или 

ДВД-дискове; кутије за контактна сочива; кутије за 

микроскопска стакла; кутије за наочаре; кутије за 

наочаре без дршке; кућишта прилагођена за 

звучнике; кућишта прилагођена за појачала; кућишта 

прилагођена за фотографску опрему; кухињске ваге; 

кухињски мерачи времена; лабораторијске епрувете 

за складиштење; лабораторијске мешалице за гас; 

лабораторијске пипете; лаптоп рачунари; ласери за 

мерење; ласери, који нису за медицинску употребу; 

ласерске диоде; ласерски дискови; ласерски 

показивачи; ласерски штампачи; ласерски 

штампачи у боји; литијум-јонске батерије; 

литијумске батерије; лични аларми; лични дигитални 

асистенти [ПДА]; лични звучници; лични рачунари; 

лични сигурносни аларми; ловачки двогледи; 

логички кругови; локалне мреже; локалне 

рачунарске мреже [ЛАН]; магичне лампе [пројектори 

нацртаних слика у простору]; магнетна 

језгра;магнетне жице; магнетне идентификационе 

картице; магнетне кодиране поклон картице; 

магнетне траке за рачунаре; магнетни декодери; 

магнетни детектори зидних греда; магнетни дискови; 

магнетни и оптички носачи података; материјали за 

електричне водове [жице, каблови]; материјали за 

образовне курсеве који се могу преузети; матичне 

плоче; матрице [мерни инструменти]; машине за 

рачунање; машине са перфорираним 

картицама за канцеларије; меморијске картице за 

машине за видео игре; меморијске картице за 

фотоапарате; меморијске картице [рачунарски 

хардвер]; меморијске плоче; меморијске флеш 

картице; меморијски уређаји који се користе уз 

апарате за обраду података; механизми за апарате 

који се покрећу кованицама; механизми за 

очитавање карата на аутоматским рампама; 

микропроцесори; микрорачунари; микрофони; 

микрофони за апарате за телекомуникацију; 

микрофони за комуникацијске уређаје; миксете са 

интегрисаним појачивачима; мини рачунари; мишеви 

са куглицом за управљање [компјутерски периферни 

уређаји]; миш [рачунарска периферна 

опрема]; млазни колор штампачи; млазни штампачи; 

мобилни пријемници података; мобилни 

телекомуникациони уређаји; мобилни телефони; 
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мобилни телефони - апарати; мобилни телефони са 

великим типкама и бројевима за кориснике са 

смањеним видом или способностима; мобилни 

телефони са уграђеним телефаксом; мобилни 

телефони [телекомуникациони уређаји]; модеми; 

модули за проширење меморије; модули 

интегрисаних кола; монитори за рачунаре; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; монитори са екраном од течних кристала 

[ЛЦД]; монитори са светлећим [ЛЕД] диодама; 

монтажна постоља прилагођена за рачунарски 

хардвер; монтажна постоља прилагођена за 

телекомуникацијски харвер; монтажни носачи за 

рачунарске мониторе; мостови за рачунарске мреже; 

мрежни адаптери; мрежни адаптери за рачунаре; 

мрежни пуњачи; мрежни рутери; мрежни сервери; 

мрежни трансформатори; мрежни штампачи; 

музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музичке линије; музички аутомати који се покрећу 

кованицама [џубокс]; музички звучни записи који се 

могу преузети; мултимедијалне плоче за убрзавање; 

мултимедијални апарати и инструменти; 

мултимедијални пројектори; мултимедијални 

софтвер снимљен на ЦД-РОМ-дисковима; 

мултимедијски фајлови који се могу преузети; 

мушко-женски адаптери [адаптери за каблове]; 

мушко-женски адаптери [адаптери за каблове] за 

мобилне телефоне; мушко-женски адаптери у облику 

електричних адаптера; навигацијски рачунари за 

аутомобиле; навигацијски уређаји за Глобалне 

позиционе системе [ГПС]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за МП3 уређаје; навлаке за 

ПДА уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 

навлаке за дигиталне медијске читаче; навлаке за 

електронске уређаје; навлаке за камкордере; навлаке 

за лаптопове; навлаке за микрофоне; навлаке за 

мобилне телефоне; навлаке за паметне телефоне; 

навлаке за портабл уређаје за репродукцију музике; 

навлаке за телефонске слушалице; навлаке 

за уређаје за складиштење музике; навлаке за уређаје 

за складиштење података; навлаке за фотоапарате; 

налепнице за лаптоп; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; наочаре са 

камером; натписи са светлећом позадином; нетбук 

рачунари; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

носачи за звучнике; носачи за постављање 

телевизора са равним екраном; носачи података за 

складиштење типографских фонтова; носачи 

тамних плоча [фотографски]; носиви монитори са 

видео дисплејем; носиви рачунари; носиви уређаји за 

мерење активности; ноутбук рачунари; објективи за 

микроскопе; објективи за снимање селфија; 

објективи за телескопе; објективи за увећање за 

камере; објективи [сочива] [оптичка]; обликоване 

навлаке за рачунаре за заштиту од прашине; 

образовни рачунарски софтвер; образовни софтвер за 

децу; обрасци који се могу преузети за припрему 

аудиовизуелних презентација; оквири за 

дијапозитиве у фотографији; оквири за рачунарске 

мониторе; округли утични конектори; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оперативни 

софтвер за виртуелну приватну мрежу [ВПН]; 

оперативни софтвер за локалне мреже [ЛАН]; 

оперативни софтвер за мрежу широког подручја 

[WАН]; оперативни софтвер сервера за приступ 

мрежи; опрема за електричне и електронске музичке 

ефекте; опрема за звучнике; опрема за испитивање и 

баждарење рачунарских компоненти; опрема за 

обраду података; опрема за обраду текста; опрема за 

репродукцију звука; опрема за симултано превођење; 

опрема за снимање звука; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; опрема за телефонске 

терминале; опрема за читање картица; оптичарски 

производи; оптичка влакна; оптичка влакна за 

пренос звука и слике; оптички дискови; оптички 

компакт дискови [ЦД-ром]; оптички рефлектори; 

оптички сензори; оптички скенери; оптички уређаји 

за визуелно приказивање и снимање; органске 

светлеће диоде [ОЛЕД]; ормари за електричне 

осигураче; осигурачи; осигурачи за 

телекомуникацијске уређаје; ослонци за руке током 

рада на рачунару; ослонци за ручни зглоб за рад са 

рачунарима; отпорници, електрични; отпорничке 

жице; паметне наочаре; паметне наруквице које 

преносе податке на друге електронске уређаје; 

паметне наруквице које преносе податке на паметне 

телефоне; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметни телефон у облику ручних 

сатова; паметно прстење; панели за аларме; панели 

за дистрибуцију електричне енергије; панели са 

екраном од течних кристала [ЛЦД]; панели са 

електролуминисцентним екранима; панели са 

светлећим органским диодама [ОЛЕД]; папирне 

навлаке за телефонске слушалице; паркинг метри; 

паркинг сензори за возила; педале за електричне 

ефекте за употребу са појачалима звука; педале за 

контролу јачине звука; пејџинг опрема; периферна 

опрема за рачунаре и опрему за обраду података; 

плазма екрани; плазма телевизори; планери и 

организатори који се могу преузети и одштампати; 

планетаријуми [оптички уређаји]; планетаријумски 

пројектори; пластичне и картонске кутије 

прилагођене за чување плоча; плоче за батерије; 

плоче за електричне утичнице, обликоване; плоче за 

соларне ћелије; плочице на додир; плочице на додир 

за рачунаре; подаци који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни носачи 

података за дигитално или аналогно снимање и 

складиштење; подводне камере; подводни 

електрични каблови; подешивачи радио сигнала; 

подлоге за "мишеве"; подлоге за хлађење ноутбук 
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рачунара; подлоге за шаку за рад са рачунарима; 

појачала; појачала аудио фреквенција; појачала 

видео фреквенција;појачала за бас гитаре; појачала 

за музичке инструменте; појачала слике; појачала 

снаге; показивачи фаза; поклопци за објективе за 

фотоапарате; поклопци за фотографска сочива; 

полимерне ЛЕД диоде [ПЛЕД]; полице за ЦД 

дискове, нису део намештаја; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; 

полупроводнички меморијски уређаји; 

полупроводнички уређаји; полупроводнички чипови; 

помоћни програми за спровођење дијагностике 

рачунарског система; помоћни рачунарски програми 

за компресију података; помоћни рачунарски 

програми за руковођење датотекама; помоћни 

рачунарски програми који се могу преузети; 

помоћни рачунарски софтвери, који се могу 

преузети; портабл уређаји за репродукцију музике; 

постоља за фотографске апарате; потенциометри; 

потрошачки програми за видео игре; празне УСБ 

флеш меморије; празне УСБ картице; празне 

дискете; празне дискете за рачунаре; празне картице 

са електронским чипом [празне паметне картице]; 

прекидачи за рачунарске мреже; преносиве флеш 

меморијске картице; преносиви ДВД читачи; 

преносиви МП3 читачи;преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносиви радио уређаји; преносиви 

рачунари; преносне кутије посебно прилагођене за 

компјутерске штампаче; преносни вибрацијски 

звучници; преносни звучници; преносници 

електронских сигнала; преносници за кабловску 

телевизију; пријемници звука за телекомуникацијске 

уређаје; приказивачи отисака прстију; прикључне 

станице за МП3 уређаје; прикључне станице за 

дигиталне уређаје за репродукцију музике; 

прикључне станице за лаптоп рачунаре; прикључне 

станице за мобилне телефоне; приступне тачке 

локалне мреже [ЛАН]; приступне тачке локалне 

мреже [ЛАН] за повезивање корисника 

рачунарске мреже; програми видео игара; програми 

за електронске игре; програми за игрице за машине 

са видео игрицама на жетоне; програми за 

интерактивне видео игре; програми за интерактивне 

рачунарске игре; програми за мрежне оперативне 

системе; програми за обраду података; програми за 

обраду података снимљени на машински читљиве 

носаче података; програми за рачунарске игре; 

програми за рачунарске игре који се могу 

преузети; програми за рачунарске игре који се могу 

преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко интернета; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; програми оперативног система; 

програми снимљени на електронским колима за 

апарате за забаву са екранима од течних кристала; 

прозирне заштитне навлаке прилагођене за личне 

дигиталне помоћнике [ПДА]; прозирне заштитне 

навлаке прилагођене за мобилне телефоне; прозирне 

заштитне навлаке прилагођене за паметне телефоне; 

производи из категорије рачунарског софтвера; 

пројектни екрани; пројектори; пројектори за 

индустрију забаве; пројектори за кућни биоскоп; 

пројектори звука; пројектори са технологијом од 

течних кристала [ЛЦД]; пројектори слајдова; 

пројектори слика; профилни пројектори; процесори 

гитарских ефеката; процесори података; процесори 

растерских слика; процесори сигнала; 

процесори [централна јединица за обраду података]; 

пуњачи батерија; пуњачи батерија за електронске 

пипете; пуњачи батерија за електронске цигарете; 

пуњачи за батерије за мобилне телефоне; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електричне 

уређаје који се користе за загревање дувана; пуњачи 

за електричне четкице за зубе; пуњачи за 

електронске цигарете; пуњачи за телефонске 

батерије; пуњачи за џојстик; пуњачи у аутомобилима 

за електричне цигарете; пуњачи у аутомобилима за 

уређаје који се користе за загревање дувана; пуњиве 

батерије; пуњиве електричне батерије; равни екрани; 

радио апарати; радио апарати за возила; радио 

тјунери за аутомобиле; радио уређаји за аутомобиле; 

радио уређаји за возила; радио уређаји кратког 

домета; радио уређаји са будилницима; разводна 

кутија [струјна]; разводна кућишта [узидне 

дозне][струја]; разводне кутије за струју; 

разводне кутије [за струју]; разводне табле; 

рачунари; рачунари за комуникацију; рачунари за 

управљање подацима; рачунари и наставни 

приручници у електронском формату који се продају 

као целина; рачунарска кућишта; рачунарска 

меморија, уређаји; рачунарска програмска опрема за 

групни рад; рачунарске плуг-ин картице; 

рачунарске графике које се могу преузети; 

рачунарске дискете; рачунарске игре које се могу 

преузети; рачунарске јединице и програми за погон 

диска; рачунарске картице за проширење; 

рачунарске картице локалне мреже [ЛАН]; 

рачунарске картице локалне мреже [ЛАН] за 

повезивање преносивих рачунарских уређаја на 

рачунарске мреже; рачунарске матичне и додатне 

плоче; рачунарске матичне плоче; рачунарске 

међумеморије; рачунарске периферије и опрема; 

рачунарске плоче за убрзавање; рачунарске радне 

станице [хардвер]; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарске 

тастатуре; рачунарски алати за развој софтвера; 

рачунарски апликативни софтвер за мобилне 

телефоне; рачунарски графички софтвер; рачунарски 

екрани; рачунарски екрани осетљиви на додир; 

рачунарски каблови; рачунарски кориснички 

приручници у електронском облику који се могу 
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преузети; рачунарски мишеви; рачунарски 

монитори; рачунарски оперативни програми; 

рачунарски оперативни системи; рачунарски 

оперативни софтвер; рачунарски паралелни портови; 

рачунарски помоћни програми за одржавање 

рачунара; рачунарски програм за електронско 

издаваштво; рачунарски програми за даљинско 

повезивање са рачунарима и рачунарским мрежама; 

рачунарски програми за даљинску претрагу садржаја 

на рачунарима и рачунарским мрежама; рачунарски 

програми за компилацију; рачунарски програми за 

комуникацију који омогућавају корисницима да 

приступе подацима на банковном рачуну и да 

изврше банкарску трансакцију; рачунарски програми 

за коришћење интернета и Светске мреже; 

рачунарски програми за креирање корисничког 

интерфејса; рачунарски програми за обраду 

дигиталних музичких датотека; рачунарски програми 

за обраду података; рачунарски програми за 

омогућавање контроле приступа или улаза; 

рачунарски програми за повезивање 

са удаљеним рачунарима и рачунарским мрежама; 

рачунарски програми за употребу у 

телекомуникацијама; рачунарски програми за 

управљање документима; рачунарски програми за 

управљање пројектима; рачунарски 

програми за уређивање слика, звука и видео снимака; 

рачунарски програми и рачунарски софтвер за 

електронску трговину хартијама од вредности; 

рачунарски програми и софтвер; рачунарски 

програми и софтвер за обраду слика; рачунарски 

програми и софтвер за обраду слика који се користе 

за мобилне телефоне; рачунарскипрограми који се 

користе за системе електронских каса; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски програми 

[софтвер]; рачунарски програми чувани у 

дигиталном формату; рачунарски програмски 

пакети; рачунарски сервери; рачунарски серијски 

портови; рачунарски системи; рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер за аркадне апарате и игре; 

рачунарски софтвер за аутоматизацију складиштења 

података; рачунарски софтвер за бежично 

достављање садржаја; рачунарски софтвер за 

бежичну мрежну комуникацију; рачунарски софтвер 

за Глобалне позиционе системе [ГПС]; рачунарски 

софтвер за даљински надзор који се може преузети; 

рачунарски софтвер за декодирање; рачунарски 

софтвер за електронску трговину који омогућава 

корисницима да врше електронске пословне 

трансакције преко глобалне рачунарске 

мреже; рачунарски софтвер за интеграцију 

апликација и база података; рачунарски софтвер за 

комуникацију са корисницима ручних рачунара; 

рачунарски софтвер за контролисање и управљање 

апликацијама сервера за приступ мрежи; рачунарски 

софтвер за контролисање рада аудио и видео уређаја; 

рачунарски софтвер за контролисање самоуслужних 

терминала; рачунарски софтвер за креирање 

заштитних зидова; рачунарски софтвер за обраду 

дигиталних музичких датотека; рачунарски софтвер 

за обраду дигиталних слика; рачунарски софтвер за 

обраду података; рачунарски софтвер за обраду 

слика; рачунарски софтвер за обрађивање 

информација; рачунарски софтвер за омогућавање 

преноса фотографија на мобилне телефоне; 

рачунарски софтвер за омогућавање претраге 

података; рачунарски софтвер за организовање и 

прегледање дигиталних слика и фотографија; 

рачунарски софтвер за побољшавање 

аудиовизуелних могућности мултимедијалних 

апликација; рачунарски софтвер за пословне 

потребе; рачунарски софтвер за прављење 

претраживих база података; рачунарски софтвер за 

пренос звучних и видео порука; рачунарски софтвер 

за претварање слика докумената у електронске 

формате; рачунарски софтвер за претраживање; 

рачунарски софтвер за приступ информационим 

каталозима који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; рачунарски софтвер за 

пројектовање потпомогнуто рачунаром/производњу 

потпомогнуту рачунаром [ЦАД/ЦАМ]; рачунарски 

софтвер за рачунарске интерактивне табле; 

рачунарски софтвер за симулацију у две или три 

димензије за употребу у пројектовању и 

развоју индустријских производа; рачунарски 

софтвер за снимање, пренос, складиштење и 

индексирање података и докумената; рачунарски 

софтвер за стварање и уређивање музике и звукова; 

рачунарски софтвер за употребу у аутоматизацији и 

управљању пословним процесима; рачунарски 

софтвер за употребу у креирању и дизајнирању веб 

локација; рачунарски софтвер за употребу у области 

телекомуникација за омогућавање електронског 

преноса докумената и преноса података факсом; 

рачунарски софтвер за употребу у омогућавању 

приступа више корисника глобалној рачунарској 

информационој мрежи; рачунарски софтвер за 

употребу у програмирању факс машина; рачунарски 

софтвер за управљање базом података; рачунарски 

софтвер за управљање локалним мрежама; 

рачунарски софтвер за усклађивање података између 

ручних или преносивих рачунара и рачунара 

домаћина; рачунарски софтвер за факс, електронску 

пошту, говорну пошту или размењивање порука 

путем интернета; рачунарски софтвер за шифровање; 

рачунарски софтвер - заштитни зид; рачунарски 

софтвери за блокчејн анализу података (класа 9); 

рачунарски софтвери за блокчејн међутрансфере; 

рачунарски софтвери за блокчејн мобилне 

апликације и новчанике; рачунарски софтвери за 

блокчејн технологију; рачунарски софтвери за 
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блокчејн технологију и криптовалуте; рачунарски 

софтвери за видео и рачунарске игрице; рачунарски 

софтвери за израду финансијских модела; 

рачунарски софтвери за одржавање и рад 

рачунарских система; рачунарски софтвери за 

интеракцију са блокчејн платформама; рачунарски 

софтвери за процену трошкова; рачунарски софтвери 

за развој, прављење и управање корисничким 

блокчејн апликацијама; рачунарски софтвери за 

употребу у обради полупроводничких плочица; 

рачунарски софтвери за управљање активом 

криптовалута; рачунарски софтвери за управљање 

пројектима; рачунарски софтвер из категорије видео 

игара и приручници у електронском формату који се 

продају као целина; рачунарски софтвери који 

помажу развијање блокчејн апликација; рачунарски 

софтвер и телекомуникациони апарати да би се 

омогућило повезивања са базама података и 

интернетом; рачунарски софтвер и 

телекомуникациони апарати, укључујући модеме, да 

би се омогућило повезивања са базама података и 

интернетом; рачунарски софтвер и 

телекомуникациони апарати, укључујући модеме, да 

би се омогућило повезивања са базама података, 

рачунарским мрежама, глобалним рачунарским 

мрежама и интернетом; рачунарски софтвер и 

телекомуникациони апарати, укључујући модеме, да 

би се омогућило повезивања са базама података, 

рачунарским мрежама и интернетом; рачунарски 

софтвер који помаже рачунарима при ангажовању 

паралелних апликација и извођењу паралелних 

прорачуна; рачунарски софтвер који се може 

преузети; рачунарски софтвер преузет са интернета; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски софтвер, 

фирмвер и хардвер; рачунарски сталци посебно 

пројектовани за држање рачунара, штампача и 

додатне опреме; рачунарски стилуси; рачунарски 

терминали; рачунарски терминали за банкарске 

сврхе; рачунарски фирмвер; рачунарски хардвер за 

приступни мрежни сервер; рачунарски хардвер за 

телекомуникацију; рачунарски хардвери и софтвери 

за блокчејн технологију; рачунарски хардвери и 

софтвери за виртуалне валуте; рачунарски хардвери 

и софтвери за дигиталне валуте; рачунарски 

хардвери и софтвери за криптовалуте; рачунарски 

хардвер и софтвер; рачунарски хардвер и софтвер за 

безбедан даљински приступ рачунару и 

комуникацијским мрежама; рачунарски хардвер и 

софтвер за постављање и конфигурацију локалних 

рачунарских мрежа; рачунарски хардвер и софтвер за 

постављање и конфигурацију мрежа широког досега; 

рачунарски хардвер и софтвер за управљање базом 

података; рачунарски хардвер и фирмвер; 

рачунарски чипови; рачунарски чипсетови; 

рачунарски чипсетови за пренос података ка и из 

централне процесорске јединице; рачунске машине; 

регистар касе; регистар касе, рачунске машине, 

опрема за обраду података, рачунари; рукавице за 

виртуелну стварност; рутери регионалне рачунарске 

мреже [WАН]; ручни рачунари; ручни скенери; 

ручни телеграф; самоокидачи за фотоапарате; 

сателитски процесори; сателитскителефони; сатни 

генератори за рачунаре; светлеће диоде са квантним 

тачкама [QЛЕД]; светлеће рекламе; светлећи 

знаци; светлећи знаци за излаз; светломери; сервери 

за комуникацију [рачунарски хардвер]; сервери за 

електронску пошту; сервери за мрежне факсимиле; 

сервери за рачунарске мреже; сигурносне мреже; 

сигурносни токени [уређаји за кодирање]; системи 

звучника; системи кућног биоскопа; системи 

озвучења који чине звучници и кутије за звучнике; 

скенери за отиске прстију; скенери за слике; скенери 

[опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице - бубице; 

слушалице за комуникацију на даљину; слушалице 

за коришћење мобилног телефона без ангажовања 

руку; слушалице за мобилне телефоне; слушалице за 

музику; слушалице за телефоне; слушалице које се 

умећу у уши; слушалице са микрофоном за рачунаре; 

смартфони [паметни телефони]; снимачи догађаја; 

снимљени видео-дискови и траке; снимљени компакт 

дискови; снимљени програми за рачунарске игре; 

снимљени програми за ручне конзоле за играње са 

екранима са течним кристалима; соларне батерије; 

соларне плоче; соларне плоче за производњу 

електричне енергије; соларне ћелије; соларни 

пуњачи за акумулаторе; соленоидни вентили 

[електромагнетни прекидачи]; сонари; сонде за 

испитивање интегралних кола; софвер за заштиту 

рачунара који се може преузети; софтвер; софтвер за 

ГПС навигационе системе; софтвер за 

видео игре; софтвер за виртуелну реалност; софтвер 

за графичко корисничко окружење (интерфејс); 

софтвер за дијагностику и отклањање проблема; 

софтвер за електронске игре за бежичне уређаје; 

софтвер за електронске игре за мобилне телефоне; 

софтвер за електронске игре за ручне електронске 

уређаје; софтвер за заштиту електронске поште; 

софтвер за заштиту приватности; софтвер за игре 

виртуелне реалности; софтвер за компоновање 

музике; софтвер за компримовање података; софтвер 

за комуникацију; софтвер за комуникацију за 

повезивање глобалних рачунарских мрежа; софтвер 

за комуникацију за повезивање корисника 

рачунарске мреже; софтвер за креирање и 

претварање ПДФ докумената; софтвер за креирање, 

омогућавање и управљање даљинским 

приступом и комуникацијом са локалним мрежама и 

глобалним мрежама; софтвер за надзор 

индустријског процеса; софтвер за обраду слика, 

графика и текстова; софтвер за оптичко 

препознавање знакова; софтвер за прављење 
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интернет страница; софтвер за претрагу и сакупљање 

информација преко рачунарске мреже; софтвер за 

приступ интернету; софтвер за рачунарске игре и 

упутства у електронском формату који се продају 

заједно; софтвер за рачунарске оперативне системе; 

софтвер за рачунарску телефонију; софтвер за 

системе сателитске навигације; софтвер за 

скенирање; софтвер за телекомуникације; софтвер за 

тренинг симулаторе виртуалне стварности у области 

контроле ваздушног саобраћаја; софтвер за услуге 

слање порука и електронске поште који се може 

преузети; софтвер за чување екрана на рачунару, 

снимљен или даунлодован; софтвери за анализирање 

говора; софтвери за анализирање лица; софтвери за 

електронску пошту; софтвери за електронску пошту 

који се могу преузети; софтвери за израду пореских 

пријава; софтвери за интерфејс рачунара; софтвери 

за обезбеђивање безбедних трансакција кредитним 

картицама; софтвери за паметне телефоне; софтвери 

за препознавање гласа; софтвери за препознавање 

лица; софтвери за препознавање покрета; софтвери 

за препознавање слике; софтвери за размену инстант 

порука; софтвери за размену инстант порука који се 

могу преузети; софтвери за размену порука на 

интернету; софтвери за распознавање гласа; 

софтвери за рачунарство у облаку који се могу 

преузети; софтвери за управљање документима; 

софтвери и апликације за мобилне уређаје; софтвер 

проширене стварности; софтвер проширене 

стварности за прављење мапа; софтвер проширене 

стварности за употребу у мобилним уређајима; 

софтвер проширене стварности за употребу у 

мобилним уређајима за интеграцију електронских 

података са окружењима из стварног света; 

софтверске апликације за мобилне уређаје; софтвер 

чувар рачунарског екрана; сочива за 

астрофотографију; сочива за видео камере; 

спољашњи модеми; спојнице [опрема за обраду 

података]; спојнице од оптичких влакана; 

стабилизатори напона; стабилизатори напона струје; 

стабилизатори рефлексног појачања; сталци за 

микрофоне; сталци за наочаре; стерео адаптери за 

аутомобиле; стерео тјунери; стони 

рачунари; струјни адаптери; струјни конектори; 

струјни контролери; струјни разделници; струјни 

реактори; струјни трансформатори; стубови за 

бежичне антене; суве батерије; супер мини рачунари; 

суперрачунари; таблет лични рачунари; таблет 

рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за 

мобилне телефоне; тастатуре за паметне 

телефоне; тастатуре за рачунаре; тастатуре за 

сигурносне аларме; телевизијске камере; 

телевизијске камере затвореног кола; телевизијски 

апарати; телевизијски апарати који се покрећу 

кованицама; телевизијски декодери; телевизијски 

предајници; телевизијски пријемници [телевизори]; 

телевизори за аутомобиле; телевизори са екраном од 

течних кристала [ЛЦД]; телевизори са органским 

светлећим диодама [ОЛЕД]; телевизори са светлећим 

диодама [ЛЕД]; телевизори ултра високе 

дефиниције; телекомуникацијски апарати за мобилне 

мреже; телефони; телефони са микрофоном и 

звучником одвојеним од апарата; телефонске жице; 

телефонске секретарице; телефонске слушалице; 

телефонске централе; телефонски адаптери; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; телефонски уређаји и 

пријемници; термалне камере; термални 

штампачи; терминали, електрични; терминали за 

електронско плаћање; терминали за електронску 

обраду плаћања кредитним картицама; терминали за 

кредитне картице; терминали за радио телефоне; 

терминалне спојнице; тестери батерија; тонер 

кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире; торбе 

за дигиталне уређаје за репродукцију 

музике; торбе за лаптопове; торбе за личне 

дигиталне асистенте [ПДА]; торбе за мобилне 

телекомуникационе уређаје; торбе за ношење 

лаптопова; торбе за портабл уређаје за репродукцију 

музике; торбе и навлаке за мобилне 

телефоне; торбе посебно прилагођене за камере и 

фотографску опрему; торбе прилагођене за ношење 

рачунара; торбе прилагођене за фотоапарате; 

торбице за мобилне телефоне; торбице за мобилне 

телефоне од тканине или текстилног материјала; 

тражила за фотоапарате; траке за мобилне телефоне; 

траке за рачунарске игре; троношци 

за камере; улазни уређаји за рачунаре; унутрашњи 

вентилатори за хлађење за рачунаре [хардвер]; 

унапред снимљени носачи података за употребу на 

рачунарима; унутрашњи модеми; упуства за рад и 

употребу за рачунареу дигиталном формату; упуства 

за рад и употребу за рачунарски софтвер у 

дигиталном формату; упуства за рад и употребу за 

рачунарски софтвер у дигиталном формату на ЦД-

РОМ-овима; упуства за рад и употребу рачунара у 

дигиталном формату на ЦД-РОМ-овима; упуства за 

рад и употребу у дигиталном формату; уређаји за 

даљинско управљање аларм системима; уређаји за 

даљинско управљање аутомобилским алармима; 

уређаји за коришћење мобилних телефона без 

употребе руку; уређаји за привремену меморију 

[рачунарски хардвер]; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји за пуњење 

акумулатора за моторна возила; уређаји за 

репродукцију видео садржаја; филтери за екране; 

филтери за екране прилагођени употреби са 

компјутерским екранима; филтери за екране 

прилагођени употреби са таблет рачунарима; 

филтери за екране прилагођени употреби са 

телевизорима; филтери за екране рачунара и 

телевизора; филтери за оптичке уређаје; филтери за 
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телевизоре; филтери за телевизорске екране; филтери 

за употребу у фотографији; филтери против одсјаја за 

екране рачунара; филтери против одсјаја за телевизоре; 

филтери рачунарског екрана; филтери сочива за 

фотоапарате; филтери у боји за екране од течних 

кристала [ЛЦД]; фонтови слова за штампање који се 

могу преузети; фотоапарати за брзу израду фотографија; 

фотоапарати за једнократну употребу; фото-апарати за 

саморазвијајуће филмове; фотографска камера; 

фотографска опрема; фотографске мембране; 

фотографски апарати и инструменти; фотографски 

екрани; фотографски објективи; фотокопир апарати 

[фотографски, електростатички, термички]; фото-

штампачи; фото-пројектори; футроле за електронске 

уређаје; футроле за камкордере; футроле за лаптоп 

рачунаре; футроле за мобилне телефоне од коже или од 

имитације коже; футроле за наочаре; футроле за таблет 

рачунаре; футроле за телефоне; футроле за уређаје за 

складиштење података; футроле и навлаке за лаптоп; 

футроле и навлаке за фотоапарате; футроле намењене за 

нетбук рачунаре; футроле намењене за преносне 

рачунаре; хардвер за виртуелну приватну мрежу [ВПН]; 

хардвер за мрежу за чување података [НАС]; хардвер за 

мрежу широког подручја [WАН]; хардвер за рачунарске 

мреже; хардвер за телекомуникације; хладњаци за 

централне процесорске јединице [ЦПУ]; централна 

процесорска јединица [ЦПУ]; чворишта, прекидачи и 

рутери за рачунарске мреже; чворишта за рачунарске 

мреже; чврсти дискови за рачунаре; чип индуктори; 

чипови [интегрисана кола]; читачи УСБ картица; читачи 

бар-кодова; читачи видео дискова; читачи видео касета; 

читачи видео компакт дискова; читачи за 

идентификацију путем радио фреквенције [РФИД]; 

читачи картица; читачи меморијских флеш картица; 

читачи меморијских картица; читачи картица са чипом; 

читачи микро титар плоча; читачи микрофилма; читачи 

[опрема за обраду података]; читачи оптичких дискова; 

читачи паметних картица; џепни калкулатори; џепни 

рачунари за белешке; штампане плоче за рачунаре; 

штампане плоче са уграђеним интегралним колима; 

штампачи бар кодова; штампачи за рачунаре; штампачи 

у боји; штампачи улазница; штапови за сликање селфија 

за употребу са паметним телефонима; штапови за 

сликање селфија као додатна опрема за паметне 

телефоне.  
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(210) Ж- 2020-2142 (220) 07.12.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

PRAKTIS 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
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 (151) 13.04.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

SOILGUARD 1.5 GR 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80165 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2146 (220) 07.12.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

RULER 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80166 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2148 (220) 07.12.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

RiNiDi WG 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80167 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2150 (220) 07.12.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

PRIMARY MX 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80168 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2151 (220) 07.12.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

PINA 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80169 (181) 07.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2145 (220) 07.12.2020. 

 (151) 13.04.2021. 
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(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

SOILGUARD 05. GR 

(511) Кл. 5:  пестициди.  
 

(111) 80170 (181) 29.04.2030. 

(210) Ж- 2020-581 (220) 29.04.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) BDK ADVOKATI ADVOKATSKO 

ORTAČKO DRUŠTVO BEOGRAD, , Булевар краља 

Александра 28, 11000, Београд-Врачар, RS 

(540) 

One Place 

(511) Кл. 9:  подаци  који  су  снимљени  и  који  се  

могу  преузети,  рачунарски  софтвер; 

оперативни рачунарски програми, снимљени;  

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване;  рачунарски програми, који се могу 

преузимати;  рачунарски програми, снимљени;  

рачунарски софтвер, снимљени.  Кл. 35:  ажурирање 

и одржавање информација у регистрима; ажурирање 

и одржавање податка у рачунарским базама 

података; компјутерско управљање подацима; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање статистичких података; системација 

информација у компјутерским базама података.  

Кл. 42:  електронско похрањивање података; 

рачунарство у облаку; софтвер у виду сервиса 

[СааС]; чување резервне копије података ван мреже.   
 

(111) 80171 (181) 13.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1756 (220) 13.10.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

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

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

(540) 

 

(531) 01.15.21; 05.07.11; 05.07.22; 19.03.01; 25.05.02; 

26.01.19; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, тамнозелена, бела, наранџаста, окер.  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића са укусом наранџе; 

воћни коктели са укусом наранџе, безалкохолни; 

воћни концентрати и пиреи са укусом наранџе који 

се користе за припрему напитака; воћни напици са 

укусом наранџе; воћни напици и воћни сокови са 

укусом наранџе; воћни нектар (безалкохолни) са 

укусом наранџе; безалкохолни; воћни сокови са 

укусом наранџе; газирана безалкохолна пића са 

укусом наранџе; газирани воћни сокови са укусом 

наранџе; гуарана напици са укусом наранџе 

енергетска пића са укусом наранџе; изотоници са 

укусом наранџе; кокосова вода (напитак) са укусом 

наранџе; концентровани воћни сокови са укусом 

наранџе; напици за спортисте са укусом наранџе 

обогаћени протеинима; напици са укусом наранџе; 

негазирана безалкохолна пића са укусом наранџе; 

освежавајућа безалкохолна пића са укусом наранџе.   
 

(111) 80172 (181) 09.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1146 (220) 09.07.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Maginus d.o.o., Кнеза Вишеслава 3, 11030, Београд, RS 

(540) 

Lovac 

(511) 3: белила за веш; детерџенти за веш; плавило за 

веш; препарати за бељење веша; препарати за 

бељење и друга средства за прање веша; препарати 

за прање и бељење веша; производи за прање веша; 

сапуни за веш; сапуни за прање веша; средства за 

прање веша; хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству (прање веша); влажне 

марамице импрегниране средствима за чишћење; 

марамице за спречавање бојења веша; препарати за 

прање и избељивање; сапун за избељивање текстила; 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству; оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама; детерџенти за употребу у 

домаћинству; детерџенти, који нису за употребу у 

производним процесима и за медицинску употребу; 

платнене марамице импрегниране средствима за 

чишћење коже; препарати за чишћење за употребу у 

домаћинству; препарати и супстанце за чишћење и 

прање; растварачи за чишћење, за употребе које се не 

односе на процесе производње; средства за чишћење 

за домаћинство; средства за чишћење за примену у 

домаћинству; средства за чишћење за употребу у 

домаћинству; средства и препарати за чишћење; 

хемијски препарати за чишћење за употребу у 

домаћинству; препарати за бељење (уклањање боја) 

за употребу у домаћинству; препарати за уклањање 

боја; средства за скидање боја; препарати за 

уклањање боје; крпице натопљене препаратима за 

чишћење; натопљене крпице за чишћење. 
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(111) 80173 (181) 13.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1350 (220) 13.08.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Драган Павловић Латас, Прашка 35, 11000, 

Београд, RS 

(740) Анђелка Радовановић, Ресавска 84/3,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.19; 26.04.22; 27.05.09; 27.05.17; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, црна.  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови (ова класа је 

важна због рекламирања).  

Кл. 38:  услуге телекомуникација – пренос видео 

садржаја, пренос дигиталних фајлова и електронске 

поште, обезбедјење корисничког приступа 

рачунарској мрежи, радио и телевизијско емитовање, 

пружање услуге причаоница и форума на рачунару, 

услуге телефонске и гласовне поште, услуге 

телеконференција и видеоконференција.  

Кл. 41:  образовне улсуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  
 

(111) 80174 (181) 13.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1351 (220) 13.08.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Драган Павловић Латас, Прашка 35,  

11000, Београд, RS 

(740) Анђелка Радовановић, Ресавска 84/3,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.01; 

29.01.06  

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови (ова класа је 

важна због рекламирања).  

Кл. 38:  услуге телекомуникација – пренос видео 

садржаја, пренос дигиталних фајлова и електронске 

поште, обезбедјење корисничког приступа 

рачунарској мрежи, радио и телевизијско емитовање, 

пружање услуге причаоница и форума на рачунару, 

услуге телефонске и гласовне поште, услуге 

телеконференција и видеоконференција.   

Кл. 41:  образовне улсуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  
 

(111) 80175 (181) 25.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1425 (220) 25.08.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) MOMENT MARKET D.O.O. Београд-Врачар, 

Шуматовачка 99, Београд, RS 

(740) Адвокат Стефан Петковић, Професора Васића 

31, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.19; 26.04.22; 26.11.08; 27.01.06; 

27.01.25; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела, жута и светло наранџаста  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 80176 (181) 25.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1428 (220) 25.08.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) SPX Flow Technology London Limited, 2 City 

Place, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex,  

RH6 0PA, UK 

(740) Ристић & Малешевић Д.О.О., Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

APV 

(511) Кл. 6:  цеви, цевоводи, т-спојеви, спојнице, 

бурад, колена и одливци; ситна метална роба, делови 

и додаци; ливени челик; метални окови.  

Кл. 7:  машине које се користе у штампарској индустрији, 

индустрији млечних производа, напитака, пекарској 

индустрији, посластичарској индустрији, индустрији 

кондиторских производа, грицкалица, хране и прераде 

хране, фармацеутској индустрији, хемијској индустрији, 

текстилној индустрији, индустрији папира, гвожђа и 

челика, отпада, канализације и хигијене, механичких и 

флуидних система, климатизације, индустријског 

инжењерства, бродоградње и рударства; пумпе и 

лежајеви, укључени у класу 7; машине за механичко 

руковање робом и материјалима; кранови; конвејери и 
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лифтови, као машине; машине и машински алати; 

покретне степенице; реактори; кондензатори; машине за 

дробљење; водоводна постројења; делови и опрема, који 

припадају класи 7, за сву горе поменуту робу.   

Кл. 9:  апарати и инструменти, научни, за вагање, 

мерење, контролу (инспекцију), надзор, мерење у 

континуитету, оптички и фотографски; кондензатори, 

системи за паљење, апарати за ферментацију, мерачи, 

рачунари и рачунарски програми; делови и опрема за 

сву горе поменуту робу.   

Кл. 11:  инсталације и апарати укључени у класу 11, 

сви за кување, грејање, сушење и хлађење; 

инсталације и апарати, сви за климатизацију, 

хлађење и испаравање; уређаји и инсталације за 

пречишћавање; уређаји за подизање теста и 

успоравање подизања; инсталације и уређаји за 

каљење, отпуштање и темперирање; делови и опрема 

за сву горе поменуту робу.  
 

(111) 80177 (181) 26.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1431 (220) 26.08.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Стефан Лалић ПР Производња колача Ћао 

Шећеру Београд, Риге од Фере 15, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 25.07.07; 27.05.03; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, жута, сива  

(511) 30: бисквити, ситни колачи, слаткиши, вафел 

производи, производи од житарица, кондиторски 

производи, торте, слатки кремови, воћне посластице. 

32: воћни сокови и безалкохолни напици. 

43: услуге обезбеђивања хране и пића, услуге 

ресторана, информације и савети у вези са 

припремањем оброка. 
 

(111) 80178 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1525 (220) 11.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Čarobna knjiga doo Beograd, Мике Аласа 36, 

11000 , Београд, RS 

(740) адвокат Драган Петрић, Радничка 19, 

 21000, Нови Сад 

 

 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 01.15.07; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црвена, жута, црна, светло плава  

(511) Кл. 16:  књиге, стрипови. 

Кл. 41:  издавање књига.  
 

(111) 80179 (181) 11.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1529 (220) 11.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Душан Мишкић and Ружица Близанац, 

Мишарска 4, 21000, Нови Сад, RS i Шекспирова 11, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) адвокат Слободан Б.Бељански, Максима 

Горког 6, 21120, Нови Сад 

(540) 

Ašai 

(511) Кл. 41:  вођење курсева за оспособљавање, 

образовање и обуку за младе и одрасле; вођење 

образовних курсева; вођење образовних семинара; 

вођење обука; вођење радионица за обуку; вођење 

радионица и семинара; вођење семинара за обуку; 

вођење часова телесних вежби; издавање књига; испити 

из области образовања; консултантске услуге у вези са 

образовањем; консултације у вези са фитнес тренингом; 

консултовање које се односи на организовање и вођење 

семинара; настава, обука; обучавање јоге; одржавање 

часова, часова под рукодством реномираних мајстора, 

радионица, семинара и кампова из области јоге; онлајн 

издавање електронских књига и часописа; он-лајн 

публикације електронских књига; организовање и 

вођење конференција; услуге спортског клуба; услуге 

спортских кампова; услуге школе јоге.   

Кл. 44:  ајурведска терапија; акупунктура; дубинска 

масажа ткива; здравствена нега; киропрактика; 

козметички третмани за тело; консултантске услуге у 

вези са здравственом негом; консултантске услуге у 

подручју неге тела и лица; масажа; медицинска нега; 

медицинске консултације; медицинске услуге; 

пружање здравствених услуга у кући; пружање 

информација о масажи; пружање информација о 

киропрактици; пружање информација о 

медицинским услугама; Реики терапија; тајландска 

масажа; терапија акупресуре; услуге лечења Реики 

методом; услуге центара за рехабилитацију; 

физикална терапија; шиацу масажа.  
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(111) 80180 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1565 (220) 17.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) Navigator Business Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива: СМYК 0 0 0 50-RAL 7004, црна: СМYК 0 

0 0 100-RAL 9005   

(511) Кл. 36:  послови везани за непокретности.  

Кл. 41:  разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 45:  правне услуге.  
 

(111) 80181 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1566 (220) 17.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) GP Seven d.o.o. Beograd, Булевар Михајла 

Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08  

(591) сива: СМYК 0 0 0 50-RAL 7004, зелена: СМYК 

85 10 100 0-RAL 6037, црна: СМYК 0 0 0 100-RAL 

9005 

(511) Кл. 36:  послови везани за непокретности.  

Кл. 41:  разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 45:  правне услуге.  
 

(111) 80182 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1567 (220) 17.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) GP Seven d.o.o. Beograd, Булевар Михајла 

Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена: СМYК 85 10 100 0-RAL 6037, црна: 

СМYК 0 0 0 100-RAL 9005  

(511) Кл. 36:  послови везани за непокретности.  

Кл. 41:  разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 45:  правне услуге.  
 

(111) 80183 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1571 (220) 17.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ЗЕМУН) 

, Аутопут за Загреб 22 

, Београд-Земун, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.01.17; 26.01.18; 26.04.10; 27.05.24; 

27.07.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава, светло плава  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање: 

изнајмљивање аутомата за продају; 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; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 
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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; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 
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слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронска издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа ужива; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање 

тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких 

дела; изнајмљивање филмова; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; 

испити из области образовања; клупске услуге 

[забавне или образовне]; компоновање музике; 

културне, образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; 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 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

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 

песама; 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 казина [игре на срећу]; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга у 

области образовања; режирање филмова, осим 

рекламних филмова; резервисање седишта за приредбе, 

свечаности; религијско образовање; садо обука 

[подучавање о чајној церемонији]; снабдевање опремом 

за рекреацију; снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; телевизијска 

забава; титловање; тумачење језика знакова; 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 зоолошких 

вртова; услуге игара на срећу; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 

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 
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[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу преузимати; 

услуге позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

преводиоца; услуге професионалне преквалификације; 

услуге процене телесне издржљивости за потребе 

тренирања; услуге разоноде; услуге репортерског 

извештавања; услуге синхронизовања; услуге 

спортских кампова; услуге спортских објеката; 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.   
 

(111) 80184 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1572 (220) 17.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут 22, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.02  

(591) бела, окер  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање: 

изнајмљивање аутомата за продају; 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; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; 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; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 
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промоција продаје за друге; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронска издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа ужива; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 
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телевизијских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање 

тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких 

дела; изнајмљивање филмова; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; 

испити из области образовања; клупске услуге 

[забавне или образовне]; компоновање музике; 

културне, образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; 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 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

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 

песама; 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 казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; 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 зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 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 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; 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.   

 

(111) 80185 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1573 (220) 17.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут 22, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 
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(591) R 240 G 150 B 0, R 230 G 0 B 0  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање: 

изнајмљивање аутомата за продају; 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; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; 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; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 
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услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронска издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа ужива; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање 

тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких 

дела; изнајмљивање филмова; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; 

испити из области образовања; клупске услуге 

[забавне или образовне]; компоновање музике; 

културне, образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; 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 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

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 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 
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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 казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; 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 зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 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 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; 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.   
 

(111) 80186 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1574 (220) 17.09.2020. 

 (151) 13.04.2021. 

(732) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут 22, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.02  

(591) бела, црвена, окер  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

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; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање: 

изнајмљивање аутомата за продају; 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; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; 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 
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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; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

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; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; 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; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; 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 подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 
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телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронска издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа ужива; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање 

тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких 

дела; изнајмљивање филмова; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; 

испити из области образовања; клупске услуге 

[забавне или образовне]; компоновање музике; 

културне, образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; 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 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

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 

песама; 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 казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; 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 зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 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 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 
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електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; 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.   
 

(111) 80187 (181) 30.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1662 (220) 30.09.2020. 

 (151) 14.04.2021. 

(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 

ROAMING ELECTRONICS ДОО БЕОГРАД-

ВРАЧАР, Јужни Булевар 10, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) Кл. 28:  игре, играчке и предмети за игру; 

апарати за видео игре.  
 

(111) 80188 (181) 11.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1341 (220) 11.08.2020. 

 (151) 15.04.2021. 

(732) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

Vaša slatka navika 

(511) Кл. 30:  беле чоколаде; горко-слатка чоколада; 

кондиторски производи од чоколаде; млечна 

чоколада; переце преливене чоколадом; пуњене 

чоколаде; пуњене чоколадице; црне чоколаде; 

чоколада; чоколадне табле; чоколадни десерти; 

чоколадни производи; колачи од бисквита; слатки 

бисквити; кекс; пти-бер кекс; вафел производи; 

пралине.  
 

 

(111) 80189 (181) 17.06.2030. 

(210) Ж- 2020-934 (220) 17.06.2020. 

 (151) 15.04.2021. 

(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

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

(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд  

(540) 

 

(531) 17.01.08; 17.01.09; 26.01.17; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 29.01.01  

(591) розе (pantone 7635C)  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови; 

медицински препарати, нутријенти за посебне 

медицинске намене; дијететски нутријенти за 

медицинске намене; додаци исхрани за медицинске 

намене; препарати витамина и(ли)минерала.   
 

(111) 80190 (181) 17.06.2030. 

(210) Ж- 2020-936 (220) 17.06.2020. 

 (151) 15.04.2021. 

(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

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

(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд  

(540) 

 

(531) 17.01.08; 17.01.09; 26.01.17; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 29.01.01  

(591) наранџаста (pantone 144C)  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови; 

медицински препарати, нутријенти за посебне 

медицинске намене; дијететски нутријенти за 

медицинске намене; додаци исхрани за медицинске 

намене; препарати витамина и(ли)минерала.   
 

(111) 80191 (181) 17.06.2030. 

(210) Ж- 2020-937 (220) 17.06.2020. 

 (151) 15.04.2021. 

(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

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

(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд  

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 

242 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 17.01.08; 17.01.09; 26.01.17; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) жута (pantone 012C), сива  

(pantone хладно сива 11)  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; лекови; 

медицински препарати, нутријенти за посебне 

медицинске намене; дијететски нутријенти за 

медицинске намене; додаци исхрани за медицинске 

намене; препарати витамина и(ли)минерала.   
 

(111) 80192 (181) 07.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1328 (220) 07.08.2020. 

 (151) 15.04.2021. 

(732) Mint Pharm doo, новосадски пут 15/2 , 21400, 

Бачка Паланка, RS 

(540) 

Calmid 

(511) Кл. 5:  дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  
 

(111) 80193 (181) 21.04.2030. 

(210) Ж- 2020-559 (220) 21.04.2020. 

 (151) 15.04.2021. 

(732) Videobolt d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 10в/3/306, 11070 Нови 

Београд, RS 

(740) Адвокат Немања Жунић, Позоришни трг 7/6а, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 26.03.07; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна и бела  

(511) Кл. 41:  монтажа видео снимака; производња 

видео записа; уређивање видео записа; производња 

аудио и видео записа; изнајмљивање аудио и видео 

записа; изнајмљивање звучних и видео снимака.   

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; развој рачунарских 

платформи; програмирање рачунарских анимација; 

дизајн анимација; софтвер у виду сервиса [SaaS].   
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.09.2020. - 15.10.2020. године: 

 

Жиг рег. бр. 13132 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o., Prilaz Baruna Filipovića 25 , 10000 

Zagreb, HR, престао је да важи дана 13.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 16031 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA d.o.o., Prilaz Baruna Filipovića 25 , 10000 

Zagreb, HR, престао је да важи дана 13.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 16048 чији је носилац PLIVA 

HRVATSKA D.O.O., Ulica grada Vukovara br.49, 

10000, Zagreb, HR, престао је да важи дана 

13.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24881 чији је носилац Esselte 

Corporation, 225 Broadhollow Road, Melville, NY 11747, 

US, престао је да важи дана 11.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24906 чији је носилац BASF Agro 

B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, 

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH, престао је да 

важи дана 11.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24919 чији је носилац AMOCO 

FABRICS AND FIBERS COMPANY, 260 THE 

BLUFFS, AUSTELL, GEORGIA 30168, US, престао је 

да важи дана 11.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24944 чији је носилац JVC 

KENWOOD CORPORATION, 3-12, Moriyacho, 

Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa, JP, престао 

је да важи дана 11.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36752 чији је носилац ARYSTA 

LIFESCIENCE CORPORATION, 8-1, AKASHI-

CHO,CHUO-KU TOKYO 104-6591, JP, престао је да 

важи дана 18.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36129 чији је носилац FISONS 

LIMITED, RPR HOUSE, 50 KINGS HILL AVENUE, 

KINGS HILL, WEST MALLING, KENT ME19 4AH, 

ENGLESKA, GB, престао је да важи дана 20.09.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36073 чији је носилац MAHOU, 

S.A., Calle Titan 15, Madrid, ES, престао је да важи 

дана 22.09.2020. године. 

Жиг рег. бр. 36075 чији је носилац MAHOU, 

S.A., Calle Titan 15, Madrid, ES, престао је да важи 

дана 22.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36207 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., QUAI JEANRENAUD 3, 

CH-2000 NEUCHATEL, CH, престао је да важи дана 

25.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 38354 чији је носилац HENKEL 

AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf, DE, престао је 

да важи дана 27.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37228 чији је носилац MARS, 

INC., 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US, престао је да важи дана 27.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36576 чији је носилац ENGIS 

CORPORATION, 105 W. Hintz Road, Wheeling, 

Illinois 60090, US, престао је да важи дана 27.09.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36710 чији је носилац ENGIS 

CORPORATION, 105 W. Hintz Road, Wheeling, 

Illinois 60090, US, престао је да важи дана 27.09.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36782 чији је носилац FUJIFILM 

Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP, престао је да важи дана 03.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 37013 чији је носилац GOLDEN 

LADY COMPANY S.P.A., Via Giacomo Leopardi 3/5, 

46043 Castiglione delle Stiviere (MN), IT, престао је да 

важи дана 11.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36768 чији је носилац 

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th AVENUE 

EAST, BRADENTON, FLORIDA 33506, US, престао 

је да важи дана 11.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 40880 чији је носилац Henkel IP & 

Holding GmbH, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, 

DE, престао је да важи дана 13.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46229 чији је носилац ZODNA, 

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-

IMPRT, D.O.O., Dositejeva 11/8, Beograd, YU, престао 

је да важи дана 21.09.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 46575 чији је носилац GENERAL 

CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION, Four 

Tesseneer Drive, Highland Heights, Kentucky 41076-

9753, US, престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46234 чији је носилац 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, England, UK, престао је да важи дана 

28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46750 чији је носилац "FRANCK" 

DD,, Vodovodna 20, Zagreb, HR, престао је да важи 

дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46751 чији је носилац "FRANCK" 

DD, Vodovodna 20, Zagreb, HR, престао је да важи 

дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46752 чији је носилац "FRANCK" 

DD,, Vodovodna 20, Zagreb, HR, престао је да важи 

дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46235 чији је носилац OHAUS 

CORPORATION, 19A CHAPIN ROAD,P.O.BOX 

2033,PINE BROOK,NEW JERSEY 07058-2033, US, 

престао је да важи дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46247 чији је носилац SUN 

MICROSYSTEMS, INC. (Delaware corporation), 901 

San Antonio Road, Palo Alto, California 94303, US, 

престао је да важи дана 30.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46618 чији је носилац IMG 

Universe, LLC, 11 Madison Avenue, New York, NY 

10010, US, престао је да важи дана 04.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45966 чији је носилац WM. 

WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North Michigan 

Avenue, Chicago, Illinois 60611, US, престао је да 

важи дана 10.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46008 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 12.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46006 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Nizozemska, 

NL, престао је да важи дана 23.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46688 чији је носилац UNILEVER 

N.V., Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM,, NL, 

престао је да важи дана 23.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62184 чији је носилац 

"MLADEGS PAK" d.o.o., 78430 Prnjavor, Vijaka bb, 

BA, престао је да важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62153 чији је носилац PD "TID" 

DOO, Dubrovačka 180, Novi Pazar, RS, престао је да 

важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62451 чији је носилац Pekarna 

Blatnik d.o.o. , Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje, 

SI, престао је да важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62613 чији је носилац 

TIKKURILA d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac, 

RS, престао је да важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62614 чији је носилац 

TIKKURILA d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac, 

RS, престао је да важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62615 чији је носилац 

TIKKURILA d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac, 

RS, престао је да важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62322 чији је носилац TRESET 

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , 

Požarevački put bb, Veliko Gradište, RS, престао је да 

важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62323 чији је носилац TRESET 

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , 

Požarevački put bb, Veliko Gradište, RS, престао је да 

важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62321 чији је носилац TRESET 

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE , 

Požarevački put bb, Veliko Gradište, RS, престао је да 

важи дана 17.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 65577 чији је носилац Удружење 

грађана "Хор Колибри - Милица Манојловић", 11000 

Београд, Жоржа Клемансоа 18, RS, престао је да 

важи дана 18.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62218 чији је носилац Lion Capital 

LLP, 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF, GB, 

престао је да важи дана 18.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63892 чији је носилац d.o.o. 

VERDY JEANS NOVI PAZAR, 36000 Novi Pazar, 

Dimitrija Tucovića bb, RS, престао је да важи дана 

21.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62220 чији је носилац FRUITICA 

d.o.o., Trg Republike 7, 24220 Čantavir, RS, престао је 

да важи дана 23.09.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62222 чији је носилац INVEJ a.d., 

11080 Zemun, Aleksandra Dubčeka 14, RS, престао је 

да важи дана 23.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62657 чији је носилац Reckitt 

Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304, 

Wallisellen, Zurich, CH, престао је да важи дана 

24.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62771 чији је носилац 

MONTANA PLUS d.o.o., 10000 Zagreb, Planinska b.b., 

HR, престао је да важи дана 24.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62772 чији је носилац 

MONTANA PLUS d.o.o., 10000 Zagreb, Planinska b.b., 

HR, престао је да важи дана 24.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62773 чији је носилац 

MONTANA PLUS d.o.o., 10000 Zagreb, Planinska b.b., 

HR, престао је да важи дана 24.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62457 чији је носилац Strauss Coffee 

B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 25.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62347 чији је носилац Strauss Coffee 

B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 25.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62169 чији је носилац BayWa AG, 

Arabellastraße 4, 81925 München, DE, престао је да 

важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62182 чији је носилац NIRA PRO 

D.O.O., 11070 Novi Beograd, Antifašističke borbe 13b, 

RS, престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62205 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62204 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62203 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62202 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62201 чији је носилац AstraZeneca UK 

Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

Жиг рег. бр. 62200 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62524 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62529 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62525 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62526 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62527 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62523 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62530 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62522 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62521 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62520 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 28.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62319 чији је носилац 

PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA BG 

PRODUKT, Boban Gašić, Omladinska 5, Kruševac, RS, 

престао је да важи дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62320 чији је носилац 

PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA BG 

PRODUKT, Boban Gašić, Omladinska 5, Kruševac, RS, 

престао је да важи дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63201 чији је носилац HUANG LI 

FANG DOO BEOGRAD, 11070 Novi Beograd, Jurija 
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Gagarina 87, lokal 31A, RS, престао је да важи дана 

29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61746 чији је носилац Društvo za 

eksploataciju i flaširanje vode "VUJIĆ VODA" d.o.o., 

14000 Valjevo, Petnica bb., RS, престао је да важи 

дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63037 чији је носилац "EXTRA 

TROPIC TRADE" d.o.o., Milutina Milankovića 1b, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

30.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62348 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 30.09.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62349 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 30.09.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63041 чији је носилац Vujkov 

Svetozar, Titel, 21240,  Svetozara Miletića 26, RS i 

Eraković Nikola, 21460 Vrbas, Njegoševa 1, RS, 

престао је да важи дана 01.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62810 чији је носилац Vujkov 

Svetozar, 21240 Titel, Svetozara Miletića 26, RS i 

Eraković Nikola, 21460 Vrbas, Njegoševa 1, RS, 

престао је да важи дана 01.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62486 чији је носилац Kumiai 

Chemical Industry Co., Ltd., 4-26, Ikenohata 1-chome, 

Taito-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана 

01.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62433 чији је носилац Knežević 

Goran, 11000 Beograd, Branka Šljivića 19, RS, престао 

је да важи дана 01.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63459 чији је носилац Infohome 

d.o.o., 11000 Beograd, Vojislava Ilića 141, RS, престао 

је да важи дана 02.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63518 чији је носилац Zino 

Davidoff SA, Rue Faucigny 5, CH-1700 Fribourg, CH, 

престао је да важи дана 02.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62550 чији је носилац KAMAL 

KHANBABAEI GENERAL TRADING CO. L.L.C., 

P.O. Box. 65073, Al Ras, Dierah, Dubai, AE, престао је 

да важи дана 02.10.2020. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 62488 чији је носилац LA POINTIQUE 

INTERNATIONAL LTD., 825 VAN NESS AVE, STE 

602, SAN FRANCISCO, CA 94109, US, престао је да 

важи дана 02.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61864 чији је носилац Galenika 

а.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 Zemun, RS, 

престао је да важи дана 05.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62624 чији је носилац Milica Pešić 

Everblazing, Gabrovački put 65, 18000 Niš, RS, престао 

је да важи дана 29.09.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62422 чији је носилац Pink 

International Company д.о.о. , Незнаног Јунака 1, 

Београд, RS, престао је да важи дана 05.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62510 чији је носилац Giga-Byte 

Technology Co. Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien 

Dist., New Taipei City 231, TW, престао је да важи 

дана 06.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63189 чији је носилац Giga-Byte 

Technology Co., Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien 

Dist., New Taipei City 231, TW, престао је да важи 

дана 06.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62861 чији је носилац Giga-Byte 

Technology Co. Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien 

Dist., New Taipei City 231, TW, престао је да важи 

дана 06.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62511 чији је носилац Giga-Byte 

Technology Co. Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien 

Dist., New Taipei City 231, TW, престао је да важи 

дана 06.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62758 чији је носилац Giga-Byte 

Technology Co. Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien 

Dist., New Taipei City 231, TW, престао је да важи 

дана 06.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63193 чији је носилац Giga-Byte 

Technology Co. Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien 

Dist., New Taipei City 231, TW, престао је да важи 

дана 06.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62225 чији је носилац British 

American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville 

Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, 

престао је да важи дана 07.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61796 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., 11000 Beograd,  Vojvode Stepe 18, 

RS, престао је да важи дана 07.10.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62226 чији је носилац FINERA 

FACTORING D.O.O., 11000 Beograd, Trg Republike 

5/9, RS, престао је да важи дана 07.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63158 чији је носилац Vojislav 

Savović, Višnjički venac 105/16, Palilula, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63523 чији је носилац TOPLIČKI 

VINOGRADI D.O.O. Gojinovac, Gojinovac bb, 18424 

Beloljin, Prokuplje, RS, престао је да важи дана 

08.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63790 чији је носилац VESNA 

RAKAR, Molerova 48/18, 11000 Beograd, RS i "AL 

GROSSO" d.o.o., Vodovodska 158, 11030 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62228 чији је носилац G. & G. 

S.r.l., Via C. A. Pizzardi 50, 40138 Bologna, IT, престао 

је да важи дана 08.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61892 чији је носилац 

ALMANDINE CORPORATION S.A., Gotthardstrasse 

3, 6300 Zug, CH, престао је да важи дана 09.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61896 чији је носилац 

ALMANDINE CORPORATION S.A., Gotthardstrasse 

3, 6300 Zug, CH, престао је да важи дана 09.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61893 чији је носилац 

ALMANDINE CORPORATION S.A., Gotthardstrasse 

3, 6330 Zug, CH, престао је да важи дана 09.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61895 чији је носилац 

ALMANDINE CORPORATION S.A, Gotthardstrasse 3, 

6300 Zug, CH, престао је да важи дана 09.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61894 чији је носилац 

ALMANDINE CORPORATION S.A., Gotthardstrasse 

3, 6300 Zug, CH, престао је да важи дана 09.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62407 чији је носилац ZOVI ME 

D.O.O., Kneza Miloša 16, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 09.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62552 чији је носилац BEO 

IMPERA D.O.O., Bulevar Mihajla Pupina 10Z, lokal br. 

59, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

09.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62263 чији је носилац Bravo 

Greece Coffee and Tea Industry S.A., trading as 

BRAVO GREECE S.A., Kifissou Avenue 100, 122 41 

Egaleo, Athens, GR, престао је да важи дана 

12.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62264 чији је носилац Bravo 

Greece Coffee and Tea Industry S.A., trading as 

BRAVO GREECE S.A., Kifissou Avenue 100, 122 41 

Egaleo, Athens, GR, престао је да важи дана 

12.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62325 чији је носилац "MONUS" 

preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i 

usluge doo Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 14, 

RS, престао је да важи дана 15.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62230 чији је носилац Alfa Digital 

d.o.o., Baja Pivljanina 53a, 11040 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 15.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62371 чији је носилац Marija 

Dželajlija Džodžo, Strumička 84/3, 11050 Voždovac, 

RS, престао је да важи дана 16.10.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.03.2021. - 15.04.2021. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 6966 

промењена је у VEEDOL INTERNATIONAL 

LIMITED, 4TH FLOOR, 115 GEORGE STREET, 

EDINBURGH, SCOTLAND, EH2 4JN, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 12619 

промењена је у Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

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

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 19324 

промењена је у MONTBLANC - SIMPLO GMBH, 

HELLGRUNDWEG 100, 22525 HAMBURG, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 21939 

промењена је у Brunswick Family Boat Co. Inc., 

W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939, 54936-1939, Fond 

du Lac, WI, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25210 

промењена је у Edgar Rice Burroughs, Inc., 18354 

Ventura Boulevard, 91356, Tarzana, California, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25229 

промењена је у Gates Corporation, 1144 15th Street, 

Suite 1400, Denver, CO 80202, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25488 

промењена је у Techtronic Power Tools Technology 

Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 

Tortola, VG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25517 

промењена је у SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill 

International Research Centre, RG42 6EY, Bracknell, 

Berkshire, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37817 

промењена је у SLAZENGERS LIMITED, Unit A 

Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37818 

промењена је у SUZUKI MOTOR CORPORATION 

(SUZUKI KABUSHIKI KAISHA), 300 TAKATSUKA-

CHO, MINAMI-KU, HAMAMATSU-SHI, 

SHIZUOKA-KEN, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37953 

промењена је у Brunswick Family Boat Co. Inc., 

W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939, 54936-1939, Fond 

du Lac, WI, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38358 

промењена је у HP Hewlett Рackard Group LLC, 10300 

Energy Drive, Spring, Texas 77389, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39100 

промењена је у Brunswick Family Boat Co. Inc., 

W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939, 54936-1939, Fond 

du Lac, WI, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39101 

промењена је у Brunswick Family Boat Co. Inc., 

W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939, 54936-1939, Fond 

du Lac, WI, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42015 

промењена је у Ferrosan ApS, Lautrupvang 8, 2750 

Ballerup, DK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42015 

промењена је у Ferrosan ApS, Nykaer 68, Brondby, 

DK-2605, DK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42015 

промењена је у FERROSAN A/S, LAUTRUPVANG 8, 

2750 BALLERUP, DK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46632 

промењена је у GOYA FOODS, INC., 350 County 

Road, Jersey City, New Jersey 07307, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46837 

промењена је у Panavision International L.P., 6101 

Variel Avenue, Woodland Hills CA 91367 , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47019 

промењена је у Ford Motor Company , One American 

Road, Dearborn, MI 48126 , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47092 

промењена је у RHEA VENDORS SERVICES S.p.A., 

Via Valleggio 2 bis, 22100 COMO, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47428 

промењена је у Knorr Nährmittel Aktiengesellschaft, 

Bahnhofstrasse 19, CH-8240, Thayngen , CH; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 52360 

промењена је у SMITHKLINE BEECHAM (CORK) 

LIMITED, 12 Riverwalk Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62918 

промењена је у Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 

Road, Abbott Park, Illinois 60064, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63083 

промењена је у NEXE GRUPA d.d. za upravljanje 

društvima, Vinogradska broj 6, 31500 Našice (Grad 

Našice), HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63157 

промењена је у Tenaris Connections BV, Piet Heinkade 

55  , 1019 GM, Amsterdam, NL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63250 

промењена је у Philip Morris Brands Sàrl, Quai 

Jeanrenaud 3, 2000, Neuchâtel, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63307 

промењена је у CHIQUITA BRANDS L.L.C., DCOTA 

Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C-436, Fort 

Lauderdale, Florida, FL 33004-2275, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63330 

промењена је у Tenaris Connections BV, Piet Heinkade 

55, 1019 GM, Amsterdam, NL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63688 

промењена је у Taiyo Yuden Co., Ltd., 7-19 Kyobashi 

2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64902 

промењена је у GlaxoSmithKline Trading Services 

Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64907 

промењена је у GlaxoSmithKline Trading Services 

Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64908 

промењена је у GlaxoSmithKline Trading Services 

Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65993 

промењена је у Hershey Chocolate & Confectionery 

LLC, 19 East Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67010 

промењена је у Aalberts integrated piping systems 

APAC Inc., No.295, Sec 3, Wan Dan Rd.  

 , WanDan Township, Pingtung County 913, TW; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67267 

промењена је у Alo media system d.o.o. Beograd, 

Косовска 26, 11000, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 67269 

промењена је у Alo media system d.o.o. Beograd, 

Косовска 26, 11000, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68060 

промењена је у Alo media system d.o.o. Beograd, 

Косовска 26, 11000, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68170 

промењена је у GMZ ERVAMATIN DOO, Булевар 

Михајла Пупина 10Z, локал 31, 11070 Нови Београд, 

RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69736 

промењена је у Agencija za privremeno zapošljavanje 

e-search d.o.o. Beograd, Булевар Михаила Пупина 10 

З/IV, 11070, Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70190 

промењена је у Hershey Chocolate & Confectionery LLC, 

19 East Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72588 

промењена је у Hershey Chocolate & Confectionery LLC, 

19 East Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73148 

промењена је у HYNDAI MOTOR COMPANY, 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76232 

промењена је у Alo media system d.o.o. Beograd, 

Косовска 26, 11000, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77478 

промењена је у РЕВИТА д.о.о., Булевар Зорана 

Ђинђића 125А, спрат 7, стан А71, 11070 Нови 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78493 

промењена је у Z&S TRIP DOO BEOGRAD-SURČIN, 

Сурчинска 225 Б, Нови Београд , RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 78800 

промењена је у Medipharm pharmaceuticals d.o.o., 

Војводе Мицка Крстића 1М/13, 11060 Београд, RS; 
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Промена пренос права 

 

За жиг бр. 11099 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 11387 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 11647 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 11836 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 11837 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 11846 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 15257 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 15682 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 16754 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 17356 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 18070 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 18115 извршен је пренос на Unilever IP 

Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 20670 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 26671 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

За жиг бр. 28401 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 32365 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 37536 извршен је пренос на 

Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson 

SC 29621, US; 

 

За жиг бр. 37832 извршен је пренос на ULC IP 

Holdings, LLC, a Delaware limited liability company, 48 

West 38th Street, New York, New York 10018, US; 

 

За жиг бр. 39325 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 39451 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 40394 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 41471 извршен је пренос на Unilever IP 

Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 41530 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 41531 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 41908 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 42705 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 42801 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 42815 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 
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За жиг бр. 43659 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 44413 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 44523 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 44524 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 44525 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 45362 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 45460 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 45484 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 46129 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 46435 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 46436 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 46445 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 46626 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 46646 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 47358 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 47371 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 47588 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 48630 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455 , 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 48974 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 48975 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49051 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49052 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49053 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49054 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49157 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49633 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49634 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 49635 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 
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За жиг бр. 50203 извршен је пренос на Rapala 

VMC Oyj, Tehtaantie 2, 17200 VӒӒKSY, FI; 

 

За жиг бр. 50466 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455 3013 AL 

Roterdam, NL; 

 

За жиг бр. 50467 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 50468 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455,3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 50695 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 50839 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 51173 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 30313 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 52118 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 52595 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 52926 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 53129 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 53130 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455,  3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 53561 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 53860 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

 

За жиг бр. 54023 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 55594 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455,3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 55643 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 55785 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 56512 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 56857 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 57159 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 57590 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 57652 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 58100 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 58147 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 60056 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 60764 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 61824 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 
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За жиг бр. 62147 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 62257 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 62490 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 62598 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 62892 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 63741 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 63778 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 63780 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 63804 извршен је пренос на Unilever IP 

Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 63805 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 64196 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 64491 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 64492 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 Al 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 64493 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

 

За жиг бр. 64825 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 65596 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 65994 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 66075 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 66145 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 67218 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 68018 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 68336 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 68337 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 69410 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 69467 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 70667 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 71044 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 71045 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 
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За жиг бр. 71247 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 71282 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 71667 извршен је пренос на 

PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road , Purchase, New 

York 10577, US; 

 

За жиг бр. 71668 извршен је пренос на 

PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road , Purchase, New 

York 10577, US; 

 

За жиг бр. 71669 извршен је пренос на 

PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road , Purchase, New 

York 10577, US; 

 

За жиг бр. 72347 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 72707 извршен је пренос на Unilever IP 

Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 73466 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 74517 извршен је пренос на Unilever IP 

Holdings B.V. , Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 75352 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 76178 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 76179 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 77597 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

 

За жиг бр. 78493 извршен је пренос на WU 

GUANGXING, Војвођанска 417 L, Сурчин, Београд, RS; 

 

За жиг бр. 78691 извршен је пренос на 

Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL; 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 45427 уписана је лиценца на 

CHEMPRO DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 112/7, 11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 50490 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 

 

За жиг бр. 50491 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 
 

За жиг бр. 50492 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 

 

За жиг бр. 50493 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 

 

За жиг бр. 50494 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 

 

За жиг бр. 50495 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 
 

За жиг бр. 50496 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 

 

За жиг бр. 50497 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 
 

За жиг бр. 50498 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Врбас, RS; 
 

За жиг бр. 51083 уписана је лиценца на 

AGROMONTERRA DOO VRBAS, Маршала Тита 

бр.105, Вршац, RS; 
 

За жиг бр. 67253 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 
 

За жиг бр. 67254 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67255 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67259 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 
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За жиг бр. 67260 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67261 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67394 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67396 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67405 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67410 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67413 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67414 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67418 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67950 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67952 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 67953 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 69979 уписана је лиценца на CHEMPRO 

DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 112/7, 11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 69980 уписана је лиценца на CHEMPRO 

DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 112/7, 11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 69981 уписана је лиценца на CHEMPRO 

DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 112/7, 11070 Нови Београд, RS; 

За жиг бр. 72597 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 73695 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

За жиг бр. 73696 уписана је лиценца на JUGO - HEM 

DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

 

За жиг бр. 74964 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 76463 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 76464 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 76491 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

 

Брисање  лиценци 

 

За жиг бр. 50490 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50491 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50492 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50493 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50494 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50495 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50496 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50497 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 50498 брише се лиценца; 

 

За жиг бр. 51083 брише се лиценца; 

 

 

Упис залоге 

 

За жиг бр. 39808 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd,, Рајићева 

27-29, Београд 11000, RS; 

 

За жиг бр. 39810 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 27-29, 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 48841 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd,, Рајићева 27-29, 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 52215 уписана је залога на 

UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd, Рајићева 27-29, 

Београд, RS; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  10/2021 - 13/2021 (25.03.2021. - 15.04.2021.)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1585346 

(151) 02.02.2021 

(540) 

EMPOWERED 

FERTILITY 

(732) BIOCORP 

PRODUCTION 

(511)  09  10 

(111) 1585350 

(151) 26.02.2021 

(540) 

G80e 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

(111) 1585362 

(151) 26.02.2021 

(540) 

G90e 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

(111) 1585363 

(151) 11.02.2021 

(540) 

MOREGANIC 

(732) LATEXCO N.V. 

(511)  17  20 

(111) 1585370 

(151) 09.03.2021 

(540) 

HOLIDAY SKIN 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  03 

(111) 1585380 

(151) 26.02.2021 

(540) 

GV90e 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

(111) 1585453 

(151) 19.11.2020 

(540) 

INTERNATIONAL 

MARKETS LIVE 

(732) INTERNATIONAL 

MARKETS LIVE INC. 

(511)  09  16  41 

(111) 1585458 

(151) 16.09.2020 

(540) 

 

(732) UNIX AUTÓ Kft. 

(511)  01  03  04  07  08  09  

11  12  25 

(111) 1585509 

(151) 14.01.2021 

(540) 

ELSEVE MORE 

THAN SHAMPOO 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1585513 

(151) 22.01.2021 

(540) 

 

(732) Seco Tools AB 

(511)  07 

(111) 1585548 

(151) 28.01.2021 

(540) 

 

(732) National Basketball 

Players Association 

(511)  16  25 

(111) 1585577 

(151) 16.12.2020 

(540) 

 

(732) DAW SE 

(511)  01  02  06  07  08  09  

16  17  19  20  24  27  35  

37  39  42 

(111) 1585593 

(151) 27.08.2020 

(540) 

 

(732) BAUTECH Sp. z o.o. 

(511)  01  02  17  19  35  37 

(111) 1585597 

(151) 04.01.2021 

(540) 

 

(732) A.C.F. COMPANY 

LIMITED 

(511)  25 

(111) 1585622 

(151) 30.12.2020 

(540) 

GREVALUX 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1585628 

(151) 05.02.2021 

(540) 

CELINCRO 

(732) H. Lundbeck A/S 

(511)  05 

(111) 1585632 

(151) 07.12.2020 

(540) 

 

(732) Obschestvo s 

ogranichennoy  

otvetstvennostyu 

"ECOPOL" 

(511)  02 

(111) 1585694 

(151) 18.01.2021 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

257 

(540) 

 

(732) Scientific and 

Production Enterprise 

UNIKORN LLC 

(511)  11 

(111) 1585743 

(151) 11.02.2021 

(540) 

 

(732) LATEXCO N.V. 

(511)  17  20 

(111) 1585785 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1585832 

(151) 04.02.2021 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  03  05 

(111) 1585846 

(151) 26.02.2021 

(540) 

 

(732) MAGAPOR 

(511)  05  10 

(111) 1585853 

(151) 07.04.2020 

(540) 

 

(732) IP Khvan Vladlen 

Vyacheslavovich 

(511)  31  35 

(111) 1586008 

(151) 08.02.2021 

(540) 

MYMOOVER 

(732) PIAGGIO & C. 

S.P.A. 

(511)  12 

(111) 1586056 

(151) 26.11.2020 

(540) 

 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1586099 

(151) 28.01.2021 

(540) 

 

(732) codecentric AG 

(511)  42 

(111) 1586109 

(151) 28.01.2021 

(540) 

ProductDock 

(732) codecentric AG 

(511)  42 

(111) 1586117 

(151) 12.12.2020 

(540) 

PNEUMOSIL 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1586127 

(151) 09.12.2020 

(540) 

 

(732) MERCATOR-EMBA, 

d.d. 

(511)  30 

(111) 1586136 

(151) 19.02.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  17 

(111) 1586153 

(151) 19.01.2021 

(540) 

 

(732) Vape technology 

d.o.o. 

(511)  09  34 

(111) 1586157 

(151) 26.11.2020 

(540) 

MENFIVE 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PVT. LTD. 

(511)  05 

(111) 1586184 

(151) 23.02.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  17 

(111) 1586189 

(151) 23.02.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  17 

(111) 1586235 

(151) 23.02.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  17 

(111) 1586253 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) Guangdong 

DEERMA Technology Co., 

Ltd. 

(511)  35 

(111) 1586256 

(151) 15.07.2020 

(540) 

CARIFY 

(732) CARIFY AG 

(511)  12  35  36 
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(111) 1586280 

(151) 01.09.2020 

(540) 

 

(732) BEGHEER LLC 

(511)  09  11  35 

(111) 1586295 

(151) 03.03.2021 

(540) 

 

(732) Truck-Lite Co., LLC 

(511)  09  38 

(111) 1586298 

(151) 05.02.2021 

(540) 

 

(732) LA NORMANDISE 

(511)  31 

(111) 1586354 

(151) 29.12.2020 

(540) 

 

(732) BASAL TEKNİK 

TEKSTİL  SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  05  16  24 

(111) 1586366 

(151) 23.02.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  01  17 

(111) 1586392 

(151) 24.02.2021 

(540) 

ELROQ 

(732) ŠKODA AUTO a.s. 

(511)  12 

(111) 1586412 

(151) 03.02.2021 

(540) 

 

(732) Privredno društvo 

"IGMAN" d.d. Konjic 

(511)  13 

(111) 1586422 

(151) 26.02.2021 

(540) 

LÖWENBRÄU 

LAGER 

(732) Löwenbräu AG 

(511)  32 

(111) 1586429 

(151) 12.03.2021 

(540) 

RUPUGUM 

(732) Bayer Intellectual 

Property GmbH 

(511)  05 

(111) 1586461 

(151) 11.03.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1586507 

(151) 18.01.2021 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG V-

BRIGHT AUTO FITTINGS 

CO. LTD 

(511)  07 

(111) 1586611 

(151) 29.01.2021 

(540) 

KARTALIN 

(732) Kartalova Marina 

Vitalievna 

(511)  05 

(111) 1586652 

(151) 21.12.2020 

(540) 

 

(732) Hebei Wuyi Import 

and Export Corporation 

(511)  06  20 

(111) 1586657 

(151) 11.03.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1586796 

(151) 12.03.2021 

(540) 

Nilox 

(732) Chephasaar Chem.-

pharm. Fabrik GmbH 

(511)  05 

(111) 1586801 

(151) 14.10.2020 

(540) 

 

(732) Vodafone Group PLC 

(511)  09  35  36  38  41  42 

(111) 1586854 

(151) 07.08.2020 

(540) 

Rakuten Point 

(732) Rakuten, Inc. 

(511)  35  36 

(111) 1586857 

(151) 09.03.2021 

(540) 

AQUA REVIVE 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1586871 

(151) 30.11.2020 

(540) 

SENUVERSITY 

(732) Cornelis Buijsen 

(511)  09  16  35  41  43  44  

45 

(111) 1586889 

(151) 22.01.2021 

(540) 

 

(732) Seco Tools AB 

(511)  07  09  35  37  40  41  

42 

(111) 1586892 

(151) 20.01.2021 

(540) 
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(732) Larionova Maria 

Alexandrovna 

(511)  18 

(111) 1586920 

(151) 28.01.2021 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

SHANSHUI CEMENT 

GROUP CO., LTD. 

(511)  19 

(111) 1586923 

(151) 02.12.2020 

(540) 

 

(732) Control Components 

Inc. 

(511)  07  09  40 

(111) 1586965 

(151) 08.02.2021 

(540) 

FARINGOFEN 

(732) Fortex Nutraceuticals 

(511)  05 

(111) 1586985 

(151) 20.01.2021 

(540) 

 

(732) Taison Technology 

(Group) Co., Ltd. 

(511)  16 

(111) 1582173 

(151) 24.12.2020 

(540) 

 

(732) PENOPLEX SPb 

LTD 

(511)  17  19 

(111) 1582174 

(151) 24.12.2020 

(540) 

TIGRA 

(732) PENOPLEX SPb 

LTD 

(511)  17  19 

(111) 1582220 

(151) 14.09.2020 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  41 

(111) 1582239 

(151) 22.10.2020 

(540) 

APPLE ONE 

(732) Apple Inc. 

(511)  35  42 

(111) 1582253 

(151) 20.03.2020 

(540) 

Mii 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511)  09  28 

(111) 1582284 

(151) 11.09.2020 

(540) 

 

(732) EUROTRADE d.o.o. 

(511)  02  09  16  37  40 

(111) 1582331 

(151) 08.02.2021 

(540) 

POWER STAY 

(732) Avon Products, Inc. 

(511)  03 

(111) 1582357 

(151) 25.12.2020 

(

540) 

 

(732) Egorov Alexey 

Vladimirovich 

(511)  21 

(111) 1582367 

(151) 17.12.2020 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  39 

(111) 1582370 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) SAGINOMIYA 

SEISAKUSHO, INC. 

(511)  06  07  09  11 

(111) 1582371 

(151) 29.01.2021 

(540) 

LASH LIKE A 

BOSS 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  03 

(111) 1582375 

(151) 20.01.2021 

(540) 

 

(732) MIRZA 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  25 

(111) 1582404 

(151) 02.02.2021 

(540) 

MAGNETOM 

Free.Elite 

(732) Siemens Healthcare 

GmbH 

(511)  10 

(111) 1582408 

(151) 11.12.2020 

(540) 

 

(732) PVP LABS PTE. 

LTD. 

(511)  05 

(111) 1582418 

(151) 02.02.2021 

(540) 

MAGNETOM 

Free.RT 

(732) Siemens Healthcare 

GmbH 

(511)  10 

(111) 1582431 

(151) 15.01.2021 

(540) 

DYSTOPIA: 

Contest of Heroes 

(732) BEETROOT LAB, 

SIA 

(511)  09  25  41  42 

(111) 1582475 

(151) 31.12.2020 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska industrija 

d.o.o. 

(511)  29  30  35 

(111) 1582519 

(151) 07.01.2021 

(540) 

#RethinkFashion 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  18  25  35  38  45 
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(111) 1582525 

(151) 03.02.2021 

(540) 

SILACTIS FAST 

EPSILON 

HEALTH 

(732) NESTORAS 

VLACHOS I.K.E. 

(511)  05 

(111) 1582526 

(151) 22.12.2020 

(540) 

 

(732) ORADA ADRIATIC 

d.o.o. 

(511)  29  39 

(111) 1582535 

(151) 04.11.2020 

(540) 

 

(732) DARWELL LLC 

(511)  03  09  14  18  24  25  

35 

(111) 1582536 

(151) 31.12.2020 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska industrija 

d.o.o. 

(511)  29  30  35 

(111) 1582544 

(151) 26.08.2020 

(540) 

 

(732) PIPELIFE 

International GmbH 

(511)  09  11  17  19  20  37 

(111) 1582588 

(151) 08.09.2020 

(540) 

RABBIT-

ROUNDER 

(732) Stefan Karle 

(511)  09  11 

(111) 1582615 

(151) 26.08.2020 

(540) 

 

(732) PIPELIFE 

International GmbH 

(511)  09  11  17  19  20  37 

(111) 1582617 

(151) 31.12.2020 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska industrija 

d.o.o. 

(511)  29  30  35 

(111) 1582624 

(151) 29.01.2021 

(540) 

AFTER SHAPE 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  03 

(111) 1582632 

(151) 31.12.2020 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska industrija 

d.o.o. 

(511)  29  30  35 

(111) 1582635 

(151) 11.02.2021 

(540) 

Crosuvo Plus 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1582640 

(151) 09.10.2020 

(540) 

 

(732) National Basketball 

Players Association 

(511)  09  35  41 

(111) 1582642 

(151) 26.08.2020 

(540) 

PIPELIFE - 

ALWAYS PART 

OF YOUR LIFE 

(732) PIPELIFE 

International GmbH 

(511)  09  11  17  19  20  37 

(111) 1582663 

(151) 30.06.2020 

(540) 

ACTIVEPURE 

(732) DBG GROUP 

INVESTMENTS, LLC 

(511)  11  35  37  40  41  42 

(111) 1582664 

(151) 11.02.2021 

(540) 

QALCOVA 

(732) Corteva Agriscience 

LLC 

(511)  05 

(111) 1582665 

(151) 11.02.2021 

(540) 

JEMVELVA 

(732) Corteva Agriscience 

LLC 

(511)  05 

(111) 1582678 

(151) 10.12.2020 

(540) 

 

(732) Rudolf Leiner 

Gesellschaft m.b.H. 

(511)  07  08  11  20  21  24  

26  27 

(111) 1582683 

(151) 11.11.2020 

(540) 

 

(732) TERASTEEL SA 

(511)  06  19  35  42 

(111) 1582740 

(151) 16.02.2021 

(540) 

GET SPIRITUAL 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1582769 

(151) 23.12.2020 

(540) 
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(732) WENZHOU 

LOFFREY SANITARY 

WARE CO., LTD. 

(511)  06  11  21 

(111) 1582826 

(151) 17.02.2021 

(540) 

 

(732) Finance in Motion 

GmbH 

(511)  16  36  41 

(111) 1582885 

(151) 26.09.2019 

(540) 

 

(732) Rock School Limited 

(511)  09  16  41 

(111) 1582886 

(151) 11.12.2020 

(540) 

 

(732) Luka Kutle 

(511)  05  09  35  36  38  41  

42  44 

(111) 1582922 

(151) 08.02.2021 

(540) 

 

(732) Rosier S.A. 

(511)  01 

(111) 1582949 

(151) 11.12.2020 

(540) 

 

(732) UZANTI DIŞ 

TİCARET GIDA SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  31 

(111) 1582950 

(151) 01.03.2021 

(540) 

FALKET 

(732) FALKET DI 

GIANOLA PAOLO 

(511)  08 

(111) 1583019 

(151) 21.10.2020 

(540) 

 

(732) BP p.l.c. 

(511)  04  09  36  37  39  40 

(111) 1583031 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1583035 

(151) 01.12.2020 

(540) 

ARTEMIS 

(732) Volkswagen 

Aktiengesellschaft 

(511)  09  12  35  37  39 

(111) 1583042 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) Ma Qiang 

(511)  25 

(111) 1583047 

(151) 11.11.2020 

(540) 

SALTONEOXX 

(732) SALTO SYSTEMS, 

S.L. 

(511)  09 

(111) 1583051 

(151) 04.12.2020 

(540) 

 

(732) freigutpartners IP 

Law Firm  Ruh Gertsch klg 

(511)  09  10  11 

(111) 1583053 

(151) 07.12.2020 

(540) 

Tenz 

(732) Tenz GmbH 

(511)  30  32  43 

(111) 1583075 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

LONGCHANG ANIMAL 

HEALTH PRODUCT CO., 

LTD. 

(511)  31 

(111) 1583076 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1583082 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1583085 

(151) 28.01.2021 

(540) 

 

(732) Shandong Yousheng 

Tyre Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1583099 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1583104 

(151) 30.01.2021 

(540) 

Hanhui 

(732) Hanhui 

Pharmaceuticals Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1583129 

(151) 18.12.2020 

(540) 

HERO HOUSE 

(732) <<CATALYST>> 

HI-TECH AND 

ENTERPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT 

FOUNDATION FUND 

(511)  35  36  41  42 

(111) 1583132 

(151) 22.01.2021 

(540) 

wavlink 

(732) WINSTARS 

TECHNOLOGY LTD 

(511)  09 

(111) 1583145 

(151) 16.02.2021 

(540) 

DDoS HYPER 

(732) CenturyLink 

Communications, LLC 

(511)  42 

(111) 1583192 

(151) 21.01.2021 

(540) 

EXOTIC DREAM 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1583196 

(151) 11.02.2021 
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(540) 

APPLE WATCH 

SE 

(732) APPLE INC. 

(511)  09 

(111) 1583201 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) HOLISTIC HEALTH, 

INC. 

(511)  25 

(111) 1583210 

(151) 22.10.2020 

(540) 

 

(732) ZEN.COM 

(511)  09  25  35  36 

(111) 1583238 

(151) 17.07.2020 

(540) 

 

(732) VERSALIS S.P.A. 

(511)  01  17  40 

(111) 1583267 

(151) 07.10.2020 

(540) 

 

(732) Žito prehrambena 

industrija d.o.o. 

(511)  29  30  31 

(111) 1583271 

(151) 27.08.2020 

(540) 

 

(732) Otkrytoe aktsionernoe 

obshchestvo  

"Upravlyayushchaya 

kompaniya holdinga  

"Belkommunmash" 

(511)  12  37 

(111) 1583291 

(151) 10.12.2020 

(540) 

 

(732) British American 

Tobacco (Brands) Limited 

(511)  34 

(111) 1583292 

(151) 19.11.2020 

(540) 

 

(732) MISSONI S.P.A. 

(511)  03  09  14  18  25  35 

(111) 1583295 

(151) 30.12.2020 

(540) 

PEKEE BAR 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1583312 

(151) 08.10.2020 

(540) 

 

(732) I.D.C. Holding, a. s. 

(511)  30 

(111) 1583315 

(151) 01.12.2020 

(540) 

 

(732) INNOVATOR 

COSMETICS LLC 

(511)  03  44 

(111) 1583436 

(151) 22.10.2020 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  38  41 

(111) 1583335 

(151) 08.10.2020 

(540) 

 

(732) I.D.C. Holding, a. s. 

(511)  30 

(111) 1583341 

(151) 12.12.2020 

(540) 

URSA MAIOR 

(732) URSA Salgótarján 

Glass Wool Close Co., Ltd. 

(511)  17  19 

(111) 1583360 

(151) 11.09.2020 

(540) 

 

(732) Lana Jurčević 

(511)  03  05  35 

(111) 1583403 

(151) 07.12.2020 

(540) 

 

(732) MİNİK O 

PAZARLAMA  DIŞ TİC. 

VE TUR. A.Ş. 

(511)  08  10  21  25 

(111) 1583454 

(151) 09.02.2021 

(540) 

 

(732) DELIGAO Holding 

Co.,LTD. 

(511)  16 

(111) 1583460 

(151) 15.01.2021 

(540) 

 

(732) ROSIER S.A., société 

anonyme 

(511)  01 

(111) 1583483 

(151) 01.12.2020 

(540) 

 

(732) INNOVATOR 

COSMETICS LLC 

(511)  03  44 

(111) 1583503 

(151) 24.11.2020 

(540) 

TORNIA 

(732) GHT Gesellschaft für 

Handel und Technik mbH 

(511)  01  02  09 

(111) 1583558 

(151) 15.02.2021 

(540) 

COFFEE BURST 
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(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1583571 

(151) 05.11.2020 

(540) 

Raketa 

(732) ROKiT Launch 

Limited 

(511)  09  32  33  38 

(111) 1583576 

(151) 03.02.2021 

(540) 

MAGNETOM Free 

(732) Siemens Healthcare 

GmbH 

(511)  10 

(111) 1583594 

(151) 25.01.2021 

(540) 

 

(732) E. REMY MARTIN 

& C° 

(511)  33 

(111) 1583615 

(151) 23.11.2020 

(540) 

 

(732) RIKHAB CHAND 

JAIN 

(511)  25 

(111) 1583649 

(151) 16.11.2020 

(540) 

 

(732) ARNAS TARIM 

URETIM  VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

(511)  29  30  32 

(111) 1583671 

(151) 22.10.2020 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  35  42 

(111) 1583737 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) MYR GmbH 

(511)  05 

(111) 1583746 

(151) 23.12.2020 

(540) 

ARMANI 

(732) GIORGIO ARMANI 

S.P.A. 

(511)  03  04  08  09  10  11  

12  14  16  18  20  21  24  

25  26  27  28  29  30  31  

32  33  34  35  41  42  43  

44 

(111) 1583765 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) The Big Game S.A. 

(511)  41 

(111) 1583777 

(151) 22.12.2020 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

LVSEN WOOD-PLASTIC  

COMPOSITE CO., LTD. 

(511)  19 

(111) 1583789 

(151) 05.01.2021 

(540) 

 

(732) MUMUSO 

(Shanghai) Co., Ltd. 

(511)  03  09  14  16  18  20  

21  24  25  26  28  35 

(111) 1583809 

(151) 30.09.2020 

(540) 

BALTON 

(732) BALTON Sp.zo.o. 1 

(511)  10  35  42 

(111) 1583813 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) The Big Game S.A. 

(511)  41 

(111) 1583819 

(151) 01.08.2020 

(540) 

EXPRIT 

(732) BEDNAR FMT s.r.o. 

(511)  07 

(111) 1583823 

(151) 18.12.2020 

(540) 

TUNAP 

(732) TUNAP GmbH & Co. 

KG 

(511)  01  02  03  04  05  07  

09 

(111) 1583843 

(151) 03.02.2021 

(540) 

JINBIRD 

(732) DONGGUAN 

JINGGUFENG 

ELECTRONIC  

COMMERCE LIMITED 

(511)  09 

(111) 1583885 

(151) 10.02.2021 

(540) 

PowerFast 

(732) fischerwerke GmbH 

& Co. KG 

(511)  06 

(111) 1583922 

(151) 15.07.2020 

(540) 

 

(732) AUTONET IMPORT 

SRL 

(511)  12  35  38 

(111) 1583923 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1583940 

(151) 01.03.2021 

(540) 
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(732) FALKET DI 

GIANOLA PAOLO 

(511)  08 

(111) 1583947 

(151) 29.01.2021 

(540) 

SEKTOR 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

(111) 1584055 

(151) 18.02.2021 

(540) 

 

(732) FLIGHT DESIGN 

general aviation GmbH 

(511)  12 

(111) 1584107 

(151) 17.09.2020 

(540) 

 

(732) "SI COMMERCIAL 

7" EOOD 

(511)  30 

(111) 1584146 

(151) 13.10.2020 

(540) 

GENEPLANET 

(732) genEplanet, osebna 

genetika, d.o.o. 

(511)  35  42  44 

(111) 1584161 

(151) 23.10.2020 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG VALUE 

M&E PRODUCTS CO., 

LTD. 

(511)  07  08  09  11 

(111) 1584171 

(151) 07.10.2020 

(540) 

 

(732) LJUBLJANSKE 

MLEKARNE, mlekarska 

industrija, d.o.o. 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1584193 

(151) 21.09.2020 

(540) 

 

(732) LLC Crystal 

Management company 

(511)  35 

(111) 1584218 

(151) 28.01.2021 

(540) 

CEMENTEX 

(732) ETEX BUILDING 

PERFORMANCE 

INTERNATIONAL SAS 

(511)  06  17  19 

(111) 1584223 

(151) 18.02.2020 

(540) 

 

(732) Scoot & Ride GmbH 

(511)  09  12  18  28 

(111) 1584240 

(151) 22.10.2020 

(540) 

APPLE ONE 

(732) Apple Inc. 

(511)  38  41 

(111) 1584245 

(151) 21.12.2020 

(540) 

 

(732) WAFA 

ASSURANCE 

(511)  36 

(111) 1584247 

(151) 23.10.2020 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG VALUE 

M&E PRODUCTS CO., 

LTD. 

(511)  07  08  09  11 

(111) 1584251 

(151) 21.12.2020 

(540) 

 

(732) CORPORACIÓN 

CUBA RON, S.A. 

(511)  33 

(111) 1584285 

(151) 18.01.2021 

(540) 

 

(732) Jinan Baijiatang 

Health Management Co., 

Ltd. 

(511)  05 

(111) 1584328 

(151) 17.02.2021 

(540) 

AQUALUXX 

(732) Citizen Watch 

Company of America, Inc. 

(511)  14 

(111) 1584384 

(151) 08.12.2020 

(540) 

 

(732) Wultra s.r.o. 

(511)  09  35  42  45 

(111) 1584390 

(151) 16.02.2021 

(540) 

 

(732) ara AG 

(511)  25 

(111) 1584438 

(151) 21.12.2020 

(540) 

CHIKASPORT 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu "Zdorovit" 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1584481 

(151) 25.11.2020 

(540) 

 

(732) Barry Callebaut AG 

(511)  29  30  35  41 

(111) 1584502 

(151) 08.02.2021 

(540) 

PAZU 

(732) Pazu Games Ltd 

(511)  09  28  41 

(111) 1584535 

(151) 04.11.2020 

(540) 

 

(732) Ezpada s.r.o. 

(511)  36  39 
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(111) 1584574 

(151) 19.02.2021 

(540) 

 

(732) P & C S.p.A. 

(511)  11  30  35 

(111) 1584580 

(151) 29.01.2021 

(540) 

DOUBLE 

TROUBLE 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  03 

(111) 1584583 

(151) 17.02.2021 

(540) 

GLADE CALM 

MIND 

(732) S.C. Johnson & Son, 

Inc. 

(511)  03  04  05 

(111) 1584619 

(151) 26.05.2020 

(540) 

FORTNITE 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  09  16  36  42 

(111) 1584641 

(151) 15.02.2021 

(540) 

IMMUNIZER 

(732) RAUCH Fruchtsäfte 

GmbH 

(511)  30  32 

(111) 1584660 

(151) 21.12.2020 

(540) 

OpenStage 

(732) Liebherr-Hausgeräte 

GmbH 

(511)  11 

(111) 1584678 

(151) 05.06.2020 

(540) 

KEBON 

(732) S.W.P. Swiss 

Wellness Products Sagl 

(511)  05  31 

(111) 1584689 

(151) 25.02.2021 

(540) 

RAPTIC 

(732) Doria International, 

Inc. 

(511)  09 

(111) 1584725 

(151) 05.08.2020 

(540) 

RMNT 

(732) Rieker Holding AG 

(511)  25 

(111) 1584726 

(151) 12.08.2020 

(540) 

 

(732) SwiSS-9, GmbH 

(511)  02 

(111) 1584742 

(151) 04.02.2021 

(540) 

LUNESTIL 

(732) STADA Arzneimittel 

AG 

(511)  05 

(111) 1584768 

(151) 26.02.2021 

(540) 

POLARIS 

(732) Digital Lumens, Inc. 

(511)  09 

(111) 1584794 

(151) 29.01.2021 

(540) 

GRIESHABER 

REVOLUTION 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

(111) 1584832 

(151) 01.02.2021 

(540) 

L'OREAL AIR 

VOLUME 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1584834 

(151) 15.01.2021 

(540) 

 

(732) United Media S.a.r.l. 

(511)  35  38  41 

(111) 1584846 

(151) 22.02.2021 

(540) 

DERIBA 

GREENLINE 

(732) DERIBA Group 

GmbH 

(511)  16  17  40 

(111) 1584857 

(151) 08.12.2020 

(540) 

 

(732) ООО «GRILLD» 

(511)  06  11  20  25 

(111) 1584872 

(151) 22.02.2021 

(540) 

 

(732) DERIBA Group 

GmbH 

(511)  16  17  40 

(111) 1584873 

(151) 22.02.2021 

(540) 

 

(732) DERIBA Group 

GmbH 

(511)  16  17  40 

(111) 1584911 

(151) 29.08.2020 

(540) 

 

(732) Zhejiang Baixin 

Stationery Co.,Ltd 

(511)  16 

(111) 1584935 

(151) 19.01.2021 

(540) 

 

(732) Smart Engines 

Service Limited Liability 

Company 

(511)  09  42 

(111) 1584942 

(151) 29.08.2020 

(540) 

 

(732) Zhejiang Baixin 

Stationery Co.,Ltd 

(511)  16 
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(111) 1584964 

(151) 11.12.2020 

(540) 

 

(732) PAUL HARTMANN 

AG 

(511)  01  03  05  09  10  16  

24  25  35  39  41  42  43  

44 

(111) 1584976 

(151) 02.11.2020 

(540) 

 

(732) ETA ELEKTRONIK 

TASIMACILIK AGI 

TASIMACILIK VE 

TIC.A.S. 

(511)  39 

(111) 1584983 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) KOZALI TEKSTİL 

SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ 

(511)  25  26  35 

(111) 1584995 

(151) 25.01.2021 

(540) 

 

(732) thyssenkrupp AG 

(511)  07  09  11  37  42 

(111) 1584998 

(151) 13.01.2021 

(540) 

SPHERICA 

(732) GEOX S.P.A. 

(511)  25 

(111) 1585026 

(151) 02.12.2020 

(540) 

VAwizard 

(732) voestalpine Tubulars 

GmbH & Co KG 

(511)  06  37 

(111) 1585043 

(151) 21.12.2020 

(540) 

 

(732) AmerisourceBergen 

Services Corporation 

(511)  35  36  39 

(111) 1585094 

(151) 02.02.2021 

(540) 

SUPPORTED 

GROWTH 

(732) BIOCORP 

PRODUCTION 

(511)  09  10 

(111) 1585100 

(151) 15.01.2021 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  38  41 

(111) 1585101 

(151) 23.11.2020 

(540) 

GRAWE Take 

Care 

(732) Grazer Wechselseitige 

Versicherung 

Aktiengesellschaft 

(511)  35  36  41 

(111) 1585111 

(151) 23.11.2020 

(540) 

GRAWE Life Care 

(732) Grazer Wechselseitige 

Versicherung 

Aktiengesellschaft 

(511)  35  36  41 

(111) 1585144 

(151) 16.02.2021 

(540) 

 

(732) ara AG 

(511)  25 

(111) 1585153 

(151) 11.12.2020 

(540) 

 

(732) URSA Salgótarján 

Glass Wool Close Co., Ltd. 

(511)  17  19 

(111) 1585186 

(151) 17.01.2021 

(540) 

 

(732) Yudu Zhong He 

Guang Pi Shu Development 

Co., Ltd. 

(511)  29 

(111) 1585192 

(151) 05.01.2021 

(540) 

 

(732) Anker Innovations 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1585200 

(151) 02.12.2020 

(540) 

Eminent Chondro 

Forte+ 

(732) Tekro, spol. s r.o. 

(511)  05  31 

(111) 1585218 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) Enes Seker 

(511)  30  35  39  43 

(111) 1585257 

(151) 29.01.2021 

(540) 

PRINGLES 

SIZZLN’ 

(732) Kellogg Europe 

Trading Limited 

(511)  29 

(111) 1585259 

(151) 16.09.2020 

(540) 

A.Z. 

MEISTERTEILE 

(732) UNIX AUTÓ Kft. 

(511)  01  03  04  07  08  09  

11  12  25 

(111) 1585282 

(151) 10.01.2021 

(540) 

Vgarden 

(732) Gan Shmuel Health 

Industries (2017) 

Agricultural Cooperative 

Soci 

(511)  29  30 

(111) 1585320 

(151) 26.02.2021 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/4 

Intellectual Property Gazette  2021/4 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

267 

(540) 

GV80e 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

(111) 1585324 

(151) 28.10.2020 

(540) 

 

(732) GİZ KOZMETİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

İSTANBUL TRAKYA 

SERBEST BÖLGE 

ŞUBESI 

(511)  03 

(111) 1585326 

(151) 28.01.2021 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

SHANSHUI CEMENT 

GROUP CO., LTD. 

(511)  19 

(111) 1585333 

(151) 26.02.2021 

(540) 

GV70e 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 

(111) 1585336 

(151) 26.02.2021 

(540) 

G70e 

(732) HYUNDAI MOTOR 

COMPANY 

(511)  12 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 395437 

(540) 

 

(732) Röhm GmbH 

(511)  01  02  03  17  19 

(111) 1375910 

(540) 

FUZZYARD 

(732) FUZZYARD PTY 

LTD 

(511)  05  18  20  21  28  31  

35 

(111) 1581935 

(540) 

Creating Value 

Together 

(732) KOMATSU LTD. 

(511)  07  11  12  37  39  42 

(111) 863480 

(540) 

 

(732) HGI HELLENIC 

GLASS INDUSTRY S.A. 

(511)  21 

(111) 864527 

(540) 

 

(732) AYB HISLABOR, 

S.L. 

(511)  26 

 

(111) 885918 

(540) 

CHOUPETTE 

(732) DALIVAL and 

INSTITUT NATIONAL 

DE RECHERCHE POUR 

L'AGRICULTURE 

L'ALIMENTATION ET 

L'ENVIRONNEMENT 

(511)  31 

(111) 961607 

(540) 

MASCOT 

(732) MASCOT 

INTERNATIONAL A/S 

(511)  09  25  35 

(111) 1072075 

(540) 

 

(732) Hicron Sp. z o.o. 

(511)  35  37  41  42 

(111) 1081680 

(540) 

 

(732) Top Glass Industries 

S.p.A. 

(511)  17  19 

(111) 1111776 

(540) 

 

(732) Marcos Larrañaga y 

Compañia, S.A. 

(511)  08  21  39 

(111) 1148676 

(540) 

 

(732) ZEYKO TARIM 

GIDA, SANAYİ İTHALAT 

İHRACAT PAZARLAMA, 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  29  30 

(111) 1155073 

(540) 

XADAGO 

(732) ZAMBON S.P.A. 

(511)  05 

(111) 1166804 

(540) 

 

(732) GROUPEMENT 

INTERNATIONAL 

D'ETIQUETAGE POUR 

L'ENTRETIEN DES 

TEXTILES (GINETEX) 

and COMITE FRANCAIS 

DE L'ETIQUETAGE 

POUR L'ENTRETIEN DES 

TEXTILES (COFREET) 

(511)  37 

(111) 1167082 

(540) 

 

(732) GROUPEMENT 

INTERNATIONAL 

D'ETIQUETAGE POUR 

L'ENTRETIEN DES 

TEXTILES (GINETEX) 

and COMITE FRANCAIS 

DE L'ETIQUETAGE 

POUR L'ENTRETIEN DES 

TEXTILES (COFREET) 

(511)  37 

(111) 1189843 

(540) 

Saxenda 

(732) Novo Nordisk A/S 

(511)  05 

(111) 1237760 

(540) 

 

(732) ARKEN JENERATOR 

ANONIM SIRKETI 

(511)  07 

(111) 1241426 

(540) 

QUAKE 

(732) DIKAR, S. COOP. 

(511)  09  13  18  20  22  28 

(111) 1252084 

(540) 

 

(732) YÜNTEKS TEKSTIL 

SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 

(511)  23 

(111) 1270517 

(540) 

PROFF 

(732) PROFF İÇ VE DIŞ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  07  08  11  20 

(111) 1278045 

(540) 

RADISSON BLU 

(732) RADISSON 

HOSPITALITY BELGIUM 

BV/SRL 

(511)  43 

(111) 1288044 

(540) 
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(732) Anastasia Beverly 

Hills, LLC 

(511)  44 

(111) 1307454 

(540) 

KENDALL + 

KYLIE 

(732) Kylie Jenner, Inc. and 

Kendall Jenner, Inc. 

(511)  09  18  25 

(111) 1317633 

(540) 

 

(732) Anastasia Beverly 

Hills, LLC 

(511)  03  08  16  21 

(111) 1331788 

(540) 

 

(732) İMAN 

ÇOLAKOĞLU 

(511)  03  04  14  24  25  27  

30 

(111) 1582607 

(540) 

 

(732) Alexander Schmid-

Koemmerling 

(511)  06  20  37  42 

(111) 1398302 

(540) 

 

(732) Patta Exclusive 

Sneakers B.V. 

(511)  18  25 

(111) 1424496 

(540) 

ARUBA 

(732) Hewlett Packard 

Enterprise Development LP 

(511)  09  42 

(111) 1431158 

(540) 

 

(732) SONTE Poland Sp. z 

o.o. 

(511)  01  17  19  37 

(111) 1452569 

(540) 

KTS 

(732) Tessendlerlo Kerley, 

Inc. 

(511)  01 

(111) 1454665 

(540) 

 

(732) OSMANLİMAN 

MAKİNA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  07  35 

(111) 1459868 

(540) 

 

(732) NUKON LAZER 

MAKİNA METAL 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  07  35  37 

(111) 1463180 

(540) 

XANIRVA 

(732) Zentiva Group, a.s. 

(511)  05 

(111) 1475422 

(540) 

 

(732) HOBOKEN 

INVERSIONES, S.L. 

(511)  18  25  35 

(111) 1500412 

(540) 

 

(732) DAIICHI SANKYO 

COMPANY, LIMITED 

(511)  05 

(111) 1519518 

(540) 

 

(732) Nunhems B.V. 

(511)  29  31  44 

(111) 1522236 

(540) 

SCEMBLIX 

(732) Novartis AG 

(511)  05 

(111) 1523764 

(540) 

#LUBELIFE 

(732) United Consortium 

Netherlands B.V. 

(511)  03  05 

(111) 1536239 

(540) 

WATERFORD 

(732) Renegade Spirits 

Ireland Limited 

(511)  33 

(111) 1543201 

(540) 

 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  01  04 

(111) 1555820 

(540) 

 

(732) Joint-Stock Company  

"Archangelskiy Distillery" 

(511)  33 

(111) 1555890 

(540) 

AVON WATCH 

ME NOW 

(732) Avon Products, Inc. 

(511)  35 

(111) 1560306 

(540) 

 

(732) EPOS Group A/S 

(511)  09 

(111) 1562122 

(540) 

 

(732) EPOS Group A/S 

(511)  09 

(111) 1567193 

(540) 

MIDHAS 

(732) Intervet International 

B.V. 

(511)  10 

(111) 1570406 

(540) 

GrandePOP 
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(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1570441 

(540) 

GrandeGLOW 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1581032 

(540) 

GSe 

(732) Opel Automobile 

GmbH 

(511)  12  27  28 

(111) 737052 

(540) 

 

(732) S. Tous, S.L. 

(511)  03  09  18  25 

(111) 1088396 

(540) 

DURAPLAST 

(732) Multibrands 

International Ltd 

(511)  05 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11516  (51) 11-02  

(21) Д-43/2020 

(22) 19.5/2020. 

(15) 7.12.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-43/2020  19.5/2020.  RS 

(54) SAKSIJA 

(73) GLUŠČEVIĆ ANA, Trešnjinog cveta 1 b/4 

 11070 Novi Sad, RS 

 

 

 
 

 

(11) 11517  (51) 14-03 

(21) Д-91/2020 

(22) 23.9.2020. 

(15) 8.12.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-91/2020  23.9.2020.  RS 

(54) KONTROLNA JEDINICA ZA ELEKTRONSKI 

UREĐAJ 

(73) SONY, Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

 (72) Ikuo Kobayashi, c/o Sony Interactive 

Entertainment Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP i  Taichi Nokuo, c/o Sony 

Interactive Entertainment Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) Dejan P. Bogdanović, Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd, RS 

 

 

(11) 11518  (51) 14-03  

(21) Д-92/2020 

(22) 24.9.2020. 

(15) 8.12.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-92/2020  24.9.2020.  RS 

(54) KUĆIŠTE KONTROLNE JEDINICE ZA 

ELEKTRONSKI UREĐAJ 

(73) SONY, Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

(72) Ikuo Kobayashi, c/o Sony Interactive Entertainment 

Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP i  Taichi Nokuo, c/o Sony 

Interactive Entertainment Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) Dejan P. Bogdanović, Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

(11) 11519  (51) 14-03 

(21) Д-93/2020 

(22) 24.9.2020. 

(15) 2.12.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-93/2020  24.9.2020.  RS 

(54) KUĆIŠTE KONTROLNE JEDINICE ZA 

ELEKTRONSKI UREĐAJ 

(73) SONY, Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

(72) Ikuo Kobayashi, c/o Sony Interactive Entertainment 

Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP i  Taichi Nokuo, c/o Sony 

Interactive Entertainment Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) Dejan P. Bogdanović, Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd, RS 
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(11) 11520  (51) 14-03    

(21) Д-94/2020 

(22) 24.9.2020. 

(15) 8.12.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-94/2020  24.9.2020.  RS 

(54) KUTIJA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 

(73) SONY, Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

(72) Ikuo Kobayashi, c/o Sony Interactive Entertainment 

Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP i  Taichi Nokuo, c/o Sony 

Interactive Entertainment Inc 1-7-1 Konan,  

Minato-ku, Tokyo, JP 

(74) Dejan P. Bogdanović, Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd, RS 

 

 
 

(11) 11521 (51) 27-06 

(21) Д-99/2020 

(22) 13.10.2020. 

(15) 14.12.2020.  

 

(30) 2 

(28) Д-99/2020  13.10.2020.  RS 

(54) FUTROLA ZA CIGARE 

(73) SZR MANUAL Radionica za izradu predmeta od 

koze, VI.  

Siniša Žarin, Zmaj Jovina 18, 21000 Novi Sad, RS 

(72) Siniša Žarin, Zmaj Jovina 18, 21000 Novi Sad, RS 

(74) Zoran Živković, Alekse Nenadovića 16,11000, 

Beograd, RS 
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 ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.09.2020. - 15.10.2020.године: 

 

Дизајн број 10378 чији је носилац STOKKE 

AS, Hajhem N-6260 Skodje, Norway, NO, престао је да 

важи дана 30.9.2020. године. 

 

Дизајн број 10628 чији је носилац SAVIĆ 

Čedomir, Palih boraca 79, 18430 Kuršumlija, RS, 

престао је да важи дана 13.10.2020. године. 

 

Дизајн број 10627 чији је носилац SAVIĆ 

Čedomir, Palih boraca 79, 18430 Kuršumlija, RS, 

престао је да важи дана 13.10.2020. године. 

 

Дизајн број 10626 чији је носилац SAVIĆ 

Čedomir, Palih boraca 79, 18430 Kuršumlija, RS, 

престао је да важи дана 13.10.2020. године. 

 

Дизајн број 11074 чији је носилац ŽMURA, 

Kiril, Šidska 95, 22242 Berkasovo, RS, престао је да 

важи дана 9.10.2020. године. 
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