Digitally signed by Digitalni potpis - server Zavoda za int. svojinu 200018107
Date: 2021.07.30 09:17:31 CEST
Reason: Glasnik intelektualne svojine br. 2021/7
Location: Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Kneginje Ljubice
5, 11000 Beograd

Гласник
интелектуалне својине
Intellectual Property gazette 2021/7

Београд / Belgrade 2021/7

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page

ГЛАСНИК
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
INTELLECTUAL PROPERTY GAZETTE

ГЛАСНИК
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ

Година
излажења
CI

2021

број 7

P 61931 - 62080
U 1714 - 1720
Ж 80692 - 80874
Д 11534 - 11542

Датум
објављивања:
30.07.2021.
Београд

Издаје и штампа: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, Београд, Србија
Телефони: 011 20 25 800 (централа); факс: 011 311 23 77
Е-mail: zis@zis.gov.rs
www.zis.gov.rs

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7

САДРЖАЈ / Contents
ПАТЕНТИ / Patents ....................................................................................................................................................... 5
ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications .................................................................. 7
РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted .................................................................................................... 11
OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE AMENDED PATENTS ..... 46
ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT (B1, B2) ........... 47
ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of Registred Patents 48
ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of Entered Changes of
Registered Patents ................................................................................................................................................. 51
СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate ........................................... 52
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for the grant of the
Supplementary Protection Certificate ................................................................................................................... 52
ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Refused Requests
for the grant of the Supplementary Protection Cetifie .......................................................................................... 53
МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents ........................................................................................................................... 54
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of Validity of Registred
Petty Patents.......................................................................................................................................................... 56
ЖИГОВИ / Trademarks ............................................................................................................................................... 57
ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications ........................................................... 58
OБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of Trademarks Applications 107
РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks ....................................................................................... 108
ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of Registered
Trademarks ......................................................................................................................................................... 249
ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of Entered Changes of
Registered Trademarks ....................................................................................................................................... 253
ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ / Gazzete OMPI des marques internationales WIPO Gazette of International Marks ... 261
ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ Filed International Trademarks ............................................. 261
НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ / Subsequant designations for Republic of Serbia
............................................................................................................................................................................ 276
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / Industrial Designs ..................................................................................................... 279
РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs .............................................................................................. 280
ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of Entered Changes of
Registered Designs ............................................................................................................................................. 284

ЗИС / RS / IPO

3

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7

КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and
international organisations
КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3)
AD Андора
AE Уједињени Арапски
емирати
AF Авганистан
AG Антигва и Барбуда
AI Ангила
AL Албанија
AM Јерменија
AN Холандски Антили
АО Ангола
AR Аргентина
AТ Аустрија
AU Аустралија
АW Аруба
AZ Азербејџан
BA Босна и Херцеговина
BB Барбадос
BD Бангладеш
BE Белгија
BF Горња Волта
BG Бугарска
BH Бахреин
BI Бурунди
BJ Бенин
BM Бермуди
BN Брунеј Даресалам
BO Боливија
BR Бразил
BS Бахами
BT Бутан
BV Буве Острва
BW Боцвана
БY Белорусија
BZ Белизе
CA Канада
CD ДР Конго
CF Централноафричка
Република
CG Конго
CH Швајцарска
CI Обала Слоноваче
CK Кук Острва
CL Чиле
CM Камерун
CN Кина
CО Колумбија
CR Костарика
CU Куба
CV Зеленортска Острва
CY Кипар
CZ Чешка Република
DE Немачка
DJ Џибути
DK Данска

DM Доминика
DO Доминиканска Pепублика
DZ Алжир
EC Еквадор
ЕE Естонија
EG Египат
ЕH Западна Сахара
ЕR Еритреја
ЕS Шпанија
ЕТ Етиопија
FI
Финска
FJ
Фиџи
FK Фокландска Острва
FO Фарска Острва
FR Француска
GA Габон
GB Велика Британија
GD Гренада
GЕ Грузија
GH Гана
GI Гибралтар
GL Гренланд
GM Гамбија
GN Гвинеја
GQ Екваторијална Гвинеја
GR Грчка
GS Јужна Џорџија и Јужна
Сендвичка Острва
GT Гватемала
GW Гвинеја-Бисау
GY Гвајана
HK Хонг Конг
HN Хондурас
HR Хрватска
HT Хаити
HU Мађарска
ID Индонезија
IE
Ирска
IL Израел
IN Индија
IQ Ирак
IR Иран
IS
Исланд
IT
Италија
JM Јамајка
JO Јордан
JP Јапан
KE Кенија
KG Киргизија
KH Камбоџа
KI Кирибати
KM Коморска Острва
KN Сент Киц и Невис
KP ДНР Кореја

KR Република Кореја
КW Кувајт
КY Кајманска Острва
KZ Казахстан
LA Лаос
LB Либан
LC Сент Лусија
LI Лихтенштајн
LK Шри Ланка
LR Либерија
LS Лесото
LT Литванија
LU Луксембург
LV Летонија
LY Либија
МА Мароко
МC Монако
ME Црна Гора
МD Молдавија
МG Мадагаскар
МК Северна Македонија
МL Мали
ММ Мијанмар
MN Монголија
МО Макао
МP Северна Маријанска Острва
МR Мауританија
МS Монтсерат
МТ Малта
МU Маурицијус
МV Малдиви
МW Малави
МX Мексико
МY Малезија
MZ Мозамбик
NA Намибија
NЕ Нигер
NG Нигерија
NI Никарагва
NL Холандија
NO Норвешка
NP Непал
NR Науру
NZ Нови Зеланд
ОМ Оман
PA Панама
PE Перу
PG Папуа Нова Гвинеја
PH Филипини
PK Пакистан
PL Пољска
PT Португалија
PW Палау Острва
PY Парагвај

QA Катар
RS Србија
RO Румунија
RU Руска Федерација
RW Руанда
SA Саудијска Арабија
SB Соломонска Острва
SC Сејшели
SD Судан
SE Шведска
SG Сингапур
SH Света Јелена
SI
Словенија
SK Словачка
SL Сиера Леоне
SM Сан Марино
SN Сенегал
SO Сомалија
SR Суринам
ST Сао Томе и Принсипе
SV Салвадор
SY Сирија
SZ Свазиленд
TC Турска и Каикоска Острва
TD Чад
TG Того
TH Тајланд
ТЈ Таџикистан
ТМ Туркменистан
ТN Тунис
ТО Тонга
ТP Источни Тимор
ТR Турска
ТТ Тринидад и Тобаго
ТV Тувалу
ТW Тајван
ТZ Танзанија
UА Украјина
UG Уганда
US САД
UY Уругвај
UZ Узбекистан
VA Ватикан
VC Сент Винсент и Гренадини
VЕ Венецуела
VG Британска Девичанска
Острва
VN Вијетнам
VU Вануату
WS Самоа
YЕ Јемен
ZА Јужноафричка Република
ZМ Замбија
ZW Зимбабв

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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ПАТЕНТИ / Patents
Meђународни кодови за идентификацију
библиографских података o патентима - WIPO - St.9

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Подаци о праву првенства

(30)

Filing date of the application
Other dates, date of exhibiting at the intrnational
exibition
Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

(61)

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of the European patent application
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

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Publication of the patent application with search report
Publication of the patent application without search
report
Separate publication of search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

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

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

A01N 61/02 (2006.01)
(11) 2020/0033 A1
A01M 1/14 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) P-2020/0033
(22) 13.01.2020.
(54) AKARICIDNA I INSEKTICIDNA SMEŠA
PARAFINSKOG ULJA I GLICEROLA
(71) AVES MIT D.O.O., BAJMOK-SUBOTICA, Petefi
Šandora 3c, 24210 Bajmok, RS
(72) PAVLIĆEVIĆ, Aleksandar, Petefi Šandora 3c,
24210 Bajmok, RS; KEZIĆ, Vjekoslav, Šime Tikvickog
4/21, 24000 Subotica, RS
(57) Pronalazak se odnosi na optimalizaciju i
racionalizaciju formulisanja i primene parafinskog ulja u
kontroli crvene kokošije grinje Dermanyssus gallinae i
drugih vrsta štetnih insekata i grinja, sa glicerolom i
emulgatorom.
(54) ACARICIDAL AND INSECTICIDAL MIXTURE
OF PARAFFIN OIL AND GLYCEROL
(57) The invention relates to the optimization and
rationalization of the formulation and application of
paraffin oil in the control of red chicken mite
Dermanyssus gallinae and other species of harmful
insects and mites, with glycerol and emulsifier.
(51) B60R 19/28 (2006.01)
(11) 2020/0041 A1
(21) P-2020/0041
(22) 14.01.2020.
(54) SIGURNOSNI (PLIVAJUĆI) ODBOJNIK ZA
KAMIONE, PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE
(71) JEVTIĆ, Slavoljub, Radomira Despotovića 6,
15341 Lipnički Šor, RS
(72) JEVTIĆ, Slavoljub, Radomira Despotovića 6,
15341 Lipnički Šor, RS
(74) JEVTIĆ, Aleksandar, Radomira Despotovića 6,
15341 Lipnički Šor
(57) Plivajući odbijač za kamione, prikolice i
poluprikolice, sastoji se iz tri reda limova debljine 12
mm koji su medjusobno povezani bolcnovima. Na
središni deo (2) kače se vezivni plivajući deo (7) koji se
većim delom naslanja na donje limove. Vezivni plivajući
deo (7) je vezan oprugama (14), kojih ima po dve sa
svake strane, i one drže u istoj ravni sva tri dela lima.
Pritiskom na dole cevi branika, vezivni plivajuci deo (7)
ostaje paralelan sa gornjim i srednjim limom, dok se
donji savija i rasteze oprugu (14). Obrnuto je ako se
pritiska odozdo na gore. Prilikom prestanka pritiska, sve
se vraća na svoje mesto. Da ne postoji ovaj mehanizam,
plivajući odbijač bi se oštetio.
ЗИС / RS / IPO

(54) SAFETY (FLOAT) BUMPER FOR TRUCK,
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS
(57) The floating bumper for trucks, trailers and semitrailers, consists of three rows of metal plates 12 mm
thick which are interconnected by bolts. A connecting
floating part (7) is attached to the central part (2), which
mostly rests on the lower metal plates. The connecting
floating part (7) is connected by springs (14), the two of
them on each side, and which hold in the same plane all
three parts of the metal plates. By pressing down the
bumper tubes, the connecting floating part (7) remains
parallel to the upper and middle metal plate, while the
lower one bends and stretches the spring (14). It is the
other way round if pressed from the bottom up. When
the pressure stops, everything returns to its place. If there
were no this mechanism, the floating bumper would be
damaged.
(51) B60R 19/28 (2006.01)
(11) 2020/0042 A1
(21) P-2020/0042
(22) 14.01.2020.
(54) SIGURNOSNI ODBOJNIK ZA KAMIONE,
PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE
(71) JEVTIĆ, Slavoljub, Radomira Despotovića 6,
15341 Lipnički Šor, RS
(72) JEVTIĆ, Slavoljub, Radomira Despotovića 6,
15341 Lipnički Šor, RS
(74) JEVTIĆ, Aleksandar, Radomira Despotovića 6,
15341 Lipnički Šor
(57) Sigurnosni odbojnik za kamione, prikolice i
poluprikolice, sastavljen je od tri celine, koje zajedno
čine jednu celinu. Prva celina je centralni deo (1) branika
(odbojnika), zatim i preostale dve celine, odnosno dva
spoljna dela (7) branika. Na sredini centralnog dela (1)
branika nalazi se zateznik (4) sa zvezdom, kroz koga se
provlače sajle (11) a one su spojene za opruge (10) koje
su dalje opet vezane sajlom (11) i kače se za spoljni deo
(7) branika odnosno ukršteni lim. Zatezanjem sajle (11)
opruge (10) se rastežu i privlače spoljne delove (7)
odbojnika. Što ih više zatežemo to će biti čvršće spojene
7

А
uz centralni deo (1) branika. Ako pritisnemo spoljni deo
(7) branika u bilo kom pravcu, gore, dole, levo ili desno,
spoljni deo (7) branika će izaći iz svog ležista.
Prestankom pritiska on se vraća neoštećen na svoje
mesto i branik ostaje neoštećen. U suprotnom bi se
iskrivio. Spoljni delovi (7) branika su najviše izloženi
oštećenju. Ovako konstruisan odbojnik je uvek u
vrhunskom stanju.

(54) SAFETY BUMPER FOR TRUCK, TRAILERS
AND SEMI-TRAILERS
(57) The safety bumper for trucks, trailers and semitrailers is composed of three units, which together form
one unit. The first unit is the central part (1) of the
bumper, then the remaining two units, i.e. the two outer
parts (7) of the bumper. In the middle of the central part
(1) of the bumper there is a tensioner (4) with a star,
through which the cables (11) pass and they are
connected to the springs (10) which are further
connected by a cable (11) and hooked to the outer part
(7) of the bumper or cross plate. By tightening the cable
(11), the springs (10) stretch and attract the outer parts
(7) of the bumper. The more we tighten them, the tighter
they will be connected to the central part (1) of the
bumper. If we press the outer part (7) of the bumper in
any direction, up, down, left or right, the outer part (7) of
the bumper will come out of its socket. When the
pressure stops, it returns undamaged to its place and the
bumper remains undamaged. Otherwise it would be
distorted. The outer parts (7) of the bumper are most
exposed to damage. The bumper constructed in this way
is always in top condition.
(51)

C02F 1/48 (2006.01)
(11) 2020/0064 A1
C02F 1/66 (2006.01)
(21) P-2020/0064
(22) 20.01.2020.
(54) UREĐAJ I POSTUPAK TRETIRANJA PIJAĆE
VODE ELEKTROMAGNETNIM POLJEM
(71) POLJANICA, Ivan, Karađorđeva 120c,
14000, Valjevo, RS
(72) POLJANICA, Ivan, Karađorđeva 120c,
14000, Valjevo, RS
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(57) Uređaj i postupak tretiranja pijaće vode
elektromagnetnim poljem spada u oblast elektrotehnikc u
širem smislu, a preciznije u oblast uređaja koji proizvode
elektromagnetno zračenje u svrhu tretiranja pijaće vode.
Uređaj omogućava bezbedno i bezopasno tretiranje
pijaće vode elektromagnetnim poljem u cilju podizanja
pH vrednosti vode i skladištenja elektrostatičkog naboja
u njoj. Ovako pripremljena voda ima blagotvorno
dejstvo na organizam. Postupak za tretiranje vode
počinje fazom (200) pripreme signala za tretman. Nakon
toga se u fazi (210) pozicioniranja platforma (113)
postavlja tako da se ambalaža nalazi direktno ispod
elektrode (110) kojima se vrši tretman vode. U fazi (220)
tretiranja vode, elektroda (110) se uranja u vodu, pri
čemu dolazi do promene orijentacije klastera dipola u
vodi. U fazi (230) nakon završenog tretmana pijaće
vode, elektroda (110) se uklanja iz vode, a eventualni
zaostali naponi se prazne preko mreže (115) za
pražnjenje. Kada se konzumira ovako tretirana voda,
može doći do pojave blagog peckanja, zbog
izjednačavanja potencijala vode i osobe koja je pije.

(54) DEVICE AND METHOD FOR POTABLE
WATER TREATMENT BY USING
ELECTROMAGNETIC FIELD
(57) Device and method for potable water treatment by
using electromagnetic field belongs to the field of
electrotechnics in broader sense. More precisely, it is
part of the field of devices that generate electromagnetic
radiation for purposes of potable water treatment. The
device enables safe and harmless potable water treating
by electromagnetic field in order to raise pH level and to
store electrostatic charge within. Water treated this way
has beneficial effects on human organism. Method for
water treatment starts with signal parameters adjustment
phase (200). Afterwards, in platform adjustment phase
(210), platform (113) with packaging is positioned
directly below electrode (110) for water treatment. In
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water treatment phase (220), electrode (110) is
submerged into water, which causes dipole cluster
orientation to change. Electrode (110) is removed from
water in the following post-treatment phase (230), while
potential voltage remnants are discharged via
discharging network (115). When treated water is
consumed, mild tingling may occur, due to water and
consumer's potential equalization.
(51)

E04F 13/08 (2006.01)
(11) 2020/0034 A1
E04F 13/09 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) P-2020/0034
(22) 13.01.2020.
(54) DEKORATIVNI ELEMENT ZA
UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE ZIDOVE
OBJEKTA
(71) HORVACKI, Marko, Šabačka 9,
24000 Subotica, RS
(72) HORVACKI, Marko, Šabačka 9,
24000 Subotica, RS
(74) VIDAKOVIĆ, Igor, Čata Geze 20/21,
24000 Subotica
(57) Dekorativni element za unutrašnje i spoljašnje
zidove objekta, pripada oblasti građevinarstva i u osnovi
se sastoji od noseće konstrukcije (A') sastavljene od tri
nosača (B, C, D) koji se umeću jedan u drugi, pomoću
uzdignutih delova (8). Nosači (B, C, D) su izrađeni od
metala ili gumirane plastike, u obliku pravougaonika sa
izbočinama i upustima. Zadnje strane nosača (B, C, D)
čvrsto su međusobno povezane poklopcem (5) koji je
presvučen zaštitnom oblogom. Za prednje strane nosača
(B, C, D) su nerazdvojivo pomoću lepka vezane tanke
profilisane pločice (6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j,
6k, 6l, 6m, 6n, 6o) izrađene od prirodnog kamena, cigle,
mermera ili drveta. Dekorativni element (A) je sa donje
strane zatvoren poklopcem (7) na kome su izvedeni
uzdignuti delovi (8) koji su umetnuti u šupljine nosača
(D). S gornje strane dekorativni element (A) je zatvoren
poklopcem (7') čije šupljine prihvataju uzdignute
delove (8) izvedene na gornjem delu nosača (B).
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(54) DECORATIVE ELEMENT FOR THE INTERIOR
AND EXTERIOR WALLS OF THE BUILDING
(57) Decorative element for the interior and exterior
walls of the building belongs to the field of civil
engineering and basically consists of a supporting
structure (A ') composed of three supports (B, C, D)
which are inserted into each other by means of raised
parts (8). The supports (B, C, D) are made of metal or
rubberized plastic in the form of a rectangle with
protrusions and indentations. The back sides of the
supports (B, C, D) are firmly interconnected by a cover
(5) that is covered with a protective coating. Тhin
profiled tiles (6a, 6b, 6s, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j, 6k, 6l,
6m, 6n, 6o) made of natural stone, brick, marble or wood
are inseparably connected by glue to the front sides of
the supports (B, C, D). The decorative element (A) is
closed on the lower side by a cover (7) with raised parts
(8) made thereon, inserted into the cavities of the carrier
(D). On the upper side, the decorative element (A) is
closed by a cover (7 ') with cavities that receive raised
parts (8) made on the upper part of the support (B).
(51)

F28D 7/02 (2006.01)
(11) 2020/0036 A1
F28D 7/00 (2006.01)
F28F 9/013 (2006.01)
(21) P-2020/0036
(22) 13.01.2020.
(54) UREĐAJ ZA RAZMENU ENERGIJE IZMEĐU
MEDIJUMA SA POBOLJŠANOM STRUKTUROM
I PERFORMANSAMA
(71) STAMENIĆ, Aleksandar, Dobrić bb,
15235, Šabac, RS
(72) STAMENIĆ, Aleksandar, Dobrić bb,
15235 Šabac , RS
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(57) Uređaj za razmenu energije između medijuma sa
poboljšanom
strukturom
i
performansama
je
karakterističan po konstrukciji razmenjivača toplote
suprotnog i unakrsnog toka fluida, izrađen zavrtanjem
helikoidnih cevi zavojnica (201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 289, 290), sukcesivno, preko strukturalnih
ojačanja (300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
389, 390) koja su sastavni deo razmenjivačkog jezgra
(200) i koja omogućavaju stepenasti raspored zavojnica,
te raspored cevi svake zavojnice tačno u srednjoj poziciji
i istom razmaku (320) između cevi susednih zavojnica i
zajedno su razmenjivačka površina. Sturkturalna
ojačanja
(300,301,302,303,304,
305,306,307,308,389,390) su izrađena da im unutrašnja
ivica (291) i spoljašnja ivica (292) odgovara zahtevanom
koraku (600) zavojnica, te da im unutrašnja ivica (291)
dodatno prati ugao navoja zavojnice na koju se
postavljaju, a spoljašnja ivica (292) da prati ugao navoja
naredne zavojnice.
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А
(51)

(54) THE DEVICE FOR ENERGY EXCHANGE
BETWEEN MEDIA WITH IMPROVED STRUCTURE
AND PERFORMANCE
(57) The device for energy exchange between media
with improved structure and performance is
characterized by the construction of heat exchangers of
opposite and cross-flow of fluid, made by screwing
helical tubes of coils (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 289, 290), successively, via structural
reinforcements (300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 389, 390) that are part of the exchange core (200)
and which enable stepwise arrangement of coils, and the
arrangement of the tubes of each coil exactly in the
middle position and the same distance (320) between the
tubes of adjacent coils and together are the exchange
surface. Structural reinforcements (300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 389, 390) are made so that their
inner edge (291) and outer edge (292) corresponds to the
required step (600) of the coils, and that their inner edge
(291) additionally follows the thread angle of the coil on
which they are placed, and the outer edge (292) follows
the thread angle of the next coil.
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H02K 16/00 (2006.01)
(11) 2019/1702 A1
B64C 27/10 (2006.01)
B64D 27/24 (2006.01)
(21) P-2019/1702
(22) 31.12.2019.
(54) UREĐAJ ZA MEHANIČKO POVEĆANJE
SNAGE ELEKTROMOTORA ZA POGON
VAZDUHOPLOVA
(71) EKMEDŽIĆ, Andrija, Braće Radišića 11,
11273 Batajnica, RS
(72) EKMEDŽIĆ, Andrija, Braće Radišića 11,
11273 Batajnica, RS
(57) Uređaj za mehaničko povećanje snage
elektromotora
za
pogon
vazduhoplova
kod
kojih elektromotor za pogon vazduhoplova na rotoru (1)
ima vezanu elisu (3), omogućava da se i stator (2) obrće i
to u suprotnom smeru od obrtanja rotora (1). Na stator
(2) se vezuje druga elisa (7), a električna veza sa
letelicom (6) ostvaruje se putem četkica (12) koje se
troše.

(54) DEVICE FOR MECHANICAL
AUGMENTATION OF POWER OF ELECTRIC
MOTOR FOR AIRCRAFT PROPULSION
(57) Device for mechanical augmentation of power of
electric motor for aircraft propulsion wherein the electric
motor for aircraft propulsion has a propeller (3) attached
to the rotor (1), enables the stator (2) to be rotated as
well, in the opposite direction to the rotation of the rotor
(1). A second propeller (7) is connected to the stator (2)
and the electrical connection to the aircraft (6) is
achieved through the use of brushes (12) that wear out.
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(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 62023 B1
C07K 16/46 (2006.01)
C12N 9/64
(2006.01)
(21) P-2021/0791
(22) 01.02.2013.
(30) US 01.02.2012. 201261593463 P
US 31.07.2012. 201261677538 P
(96) 01.02.2013. 19191081.9
(97) 21.04.2021. EP3597038 B 2021/16 EN
(54) HUMANIZOVANI GLODARI KOJI EKSPRIMIRAJU
TEŠKE LANCE KOJI SADRŽE VL DOMENE
HUMANIZED RODENTS THAT EXPRESS HEAVY
CHAINS CONTAINING VL DOMAINS
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) MACDONALD, Lynn, 16 Gedney Way, White
Plains, NY 10605, US; GURER, Cagan, 8 Pamela Lane,
Valhalla, NY 10595, US; MEAGHER, Karolina, A, 14
Church Street, 2nd Floor, Tarrytown, NY 10591, US;
STEVENS, Sean, 355 Berry Street, 413, San Francisco,
CA 94158, US; MURPHY, Andrew, J, 10 Newton
Court, Corton-on-Hudson, NY 10520, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A01N 25/02 (2006.01)
(11) 61951 B1
A01N 53/00 (2006.01)
A01P 7/04
(2006.01)
(21) P-2021/0723
(22) 02.06.2017.
(30) US 09.06.2016. 201662348059 P
GB 29.06.2016. 201611288
(86) WO 02.06.2017. PCT/EP2017/063498
(87) WO 14.12.2017. WO 2017/211729
(96) 02.06.2017. 17727231.7
(97) 10.03.2021. EP3468362 B 2021/10 EN
(54) KONCENTRAT TEFLUTINA KOJI MOŽE DA
SE EMULGUJE
EMULSIFIABLE CONCENTRATE OF TEFLUTHRIN
(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH
(72) EDLY, Kal, Syngenta Crop Protection LLC, 410
Swing Road, Greensboro, North Carolina 27409, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A01N 25/28 (2006.01)
(11) 61997 B1
C05G 3/60
(2020.01)
C05G 3/90
(2020.01)
C05G 5/30
(2020.01)
C05G 5/35
(2020.01)
(21) P-2021/0764
(22) 23.12.2015.
(30) US 31.12.2014. 201462098974 P
(86) WO 23.12.2015. PCT/US2015/000217
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(87) WO 07.07.2016. WO 2016/108928
(96) 23.12.2015. 15875818.5
(97) 14.04.2021. EP3240767 B 2021/15 EN
(54) MIKROINKAPSULIRANE KOMPOZICIJE
INHIBITORA NITRIFIKACIJE
MICROENCAPSULATED NITRIFICATION
INHIBITOR COMPOSITIONS
(73) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, IN 46268, US
(72) HITESHKUMAR, Dave, 400 Arcola Road,
Collegeville, PA 19426, US; LIU, Lei, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, IN 46268, US; BOUCHER,
Raymond, E., Jr., 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN
46268, US; POWELS, Greg, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268, US; WILLIAMS, Alex, 9330
Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US; TUDYK,
Miriam, 2114 Kyra Drive Apt. B2, Lafayette, IN 47909,
US; LOGAN, Martin, C., 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268, US; JAN, Mini, 2301 N.
Brazosport Blvd., Freeport, TX 77541, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A01N 35/00 (2006.01)
(11) 62051 B1
A61K 31/12 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
C07C 49/784 (2006.01)
C07D 213/50 (2006.01)
C07D 319/18 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
C07D 405/10 (2006.01)
C07D 407/10 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 409/10 (2006.01)
(21) P-2021/0743
(22) 17.08.2011.
(30) US 18.08.2010. 374687 P
US 29.12.2010. 201061427974 P
(96) 17.08.2011. 17193280.9
(97) 05.05.2021. EP3311666 B 2021/18 EN
(54) DIKETONI I HIDROKSIKETONI KAO
AKTIVATORI KATENIN SIGNALNOG PUTA
DIKETONES AND HYDROXYKETONES AS
CATENIN SIGNALING PATHWAY ACTIVATORS
(73) BIOSPLICE THERAPEUTICS, INC., 9360 Towne
Centre Drive, San Diego, CA 92121, US
(72) KC, Sunil, Kumar, 10504 Clasico Court, San Diego,
CA 92127, US; WALLACE, David, Mark, 6448 Peinado
Way, San Diego, CA 92121, US; HOOD, John, 10831
Vereda Sol del Dios, San Diego, CA 92130, US;
BARROGA, Charlene, F., 8950 Costa Verde, No. 4237,
San Diego, CA 92122, US
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(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A23D 7/005 (2006.01)
(11) 61956 B1
A23D 9/013 (2006.01)
A23J 3/22
(2006.01)
A23L 2/66
(2006.01)
A23L 5/41
(2016.01)
A23L 7/109 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23L 27/10 (2016.01)
A23L 27/26 (2016.01)
A23L 29/238 (2016.01)
A23L 33/185 (2016.01)
C12C 5/02
(2006.01)
C12G 3/06
(2006.01)
(21) P-2021/0724
(22) 13.01.2014.
(30) US 11.01.2013. 201361751816 P
US 12.07.2013. 201313941211
US 25.11.2013. 201361908634 P
(86) WO 13.01.2014. PCT/US2014/011361
(87) WO 17.07.2014. WO 2014/110539
(96) 13.01.2014. 14737909.3
(97) 10.03.2021. EP2943078 B 2021/10 EN
(54) METODE I SASTAVI ZA POTROŠNE
MATERIJALE
METHODS AND COMPOSITIONS FOR
CONSUMABLES
(73) IMPOSSIBLE FOODS INC., 400 Saginaw Drive,
Redwood City, CA 94063, US
(72) VRLJIC, Marija, 461 West 25th Avenue, San
Mateo, California 94403, US; SOLOMATIN, Sergey,
422 Hillwood Court, Mountain View, California 94040,
US; FRASER, Rachel, 3653 24th Street Apt. 2, San
Fransisco, California 94110, US; BROWN, Patrick,
O'Reilly, 76 Peter Coutts Circle, Stanford, California
94305, US; KARR, Jessica, 456 Kansas Street, San
Fransisco, California 94107, US; HOLZSCHIETINGER, Celeste, 1159 Sage Street, East Palo
Alto, California 94303, US; EISEN, Michael, 2408
McGee Avenue, Berkeley, California 94703, US;
VARADAN, Ranjani, 1580 Skelton Court, Fremont,
CA 94536, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A47J 27/00
(2006.01)
(11) 61953 B1
A47J 36/02
(2006.01)
(21) P-2021/0667
(22) 06.06.2017.
(30) CH 06.06.2016. 7182016
(86) WO 06.06.2017. PCT/IB2017/000715
(87) WO 14.12.2017. WO 2017/212330
(96) 06.06.2017. 17743380.2
(97) 24.03.2021. EP3463001 B 2021/12 DE
(54) POSUĐE ZA KUVANJE
COOKING UTENSIL
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(73) CONDECO TECHNOLOGIES AG, Birsigstrasse
121, 4054 Basel, CH
(72) MARAVIC, Dusko, Tellstr. 64, 4053 Basel, CH
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd
(51) A47J 31/18
(2006.01)
(11) 62050 B1
A47J 31/52
(2006.01)
(21) P-2021/0716
(22) 07.01.2019.
(30) TR 08.01.2018. 201800211
(86) WO 07.01.2019. PCT/TR2019/050012
(87) WO 11.07.2019. WO 2019/135728
(96) 07.01.2019. 19735871.6
(97) 10.03.2021. EP3621497 B 2021/10 EN
(54) ELEKTRIČNI UREĐAJ SA FUNKCIJOM
GREJANJA
AN ELECTRICAL DEVICE HAVING HEATING
FUNCTION
(73) ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SAN. VE
TIC. A.S., Otakçilar Caddesi No:78 Kat:1 B Blok
No:B1b, 34050 Istanbul, TR
(72) ATILLA, Ersoy, Otakcilar Caddesi No:78 Kat:1 B
Blok No:B1b, 34050 Eyüp/Istanbul, TR
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A47J 31/40
(2006.01)
(11) 62028 B1
A23L 2/385 (2006.01)
(21) P-2021/0799
(22) 26.06.2018.
(30) DE 26.06.2017. 102017210727
(86) WO 26.06.2018. PCT/EP2018/067114
(87) WO 03.01.2019. WO 2019/002293
(96) 26.06.2018. 18743400.6
(97) 05.05.2021. EP3644802 B 2021/18 DE
(54) UREĐAJ ZA PROIZVODNJU NAPITKA
DEVICE FOR PRODUCING A BEVERAGE
(73) FREEZIO AG, Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil, CH
(72) KRÜGER, Marc, Zaunkönigweg 8, 51467 Bergisch
Gladbach, DE; EMPL, Günter, Falltorstraße 12, 51429
Bergisch Gladbach, DE; FISCHER, Daniel,
Grundstrasse 15, 8590 Romanshorn, CH
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A47K 10/12 (2006.01)
(11) 61971 B1
A47K 1/09
(2006.01)
(21) P-2021/0669
(22) 20.11.2019.
(30) DE 28.11.2018. 102018130197
(96) 20.11.2019. 19210453.7
(97) 17.03.2021. EP3659480 B 2021/11 DE
(54) UREĐAJ ZA PRIČVRŠĆIVANJE
SANITARNIH DODATNIH UGRADNIH
ELEMENATA I POSTUPAK ZA
PRIČVRŠĆIVANJE SANITARNIH DODATNIH
UGRADNIH ELEMENATA
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FASTENING DEVICE FOR ADDITIONAL
SANITATION COMPONENTS AND METHOD FOR
FASTENING ADDITIONAL SANITATION
COMPONENTS
(73) NINGBO AQUATECH CO. LTD., Yuexi Cun
Ninghai Town, Zhejiang 315600, CN
(72) GNECCHI, Corrado, Via Roma 15,
25070 Casto (BS), IT
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd
(51) A61B 17/00 (2006.01)
(11) 62021 B1
A61B 18/00 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
(21) P-2021/0778
(22) 28.02.2014.
(30) US 13.03.2013. 201313800402
US 15.07.2013. 201313942387
(86) WO 28.02.2014. PCT/CN2014/072681
(87) WO 18.09.2014. WO 2014/139362
(96) 28.02.2014. 14765232.5
(97) 31.03.2021. EP2967709 B 2021/13 EN
(54) TERAPIJSKI SISTEM ZA KRIOABLACIJU
THERAPEUTIC CRYOABLATION SYSTEM
(73) CRYOFOCUS MEDTECH (SHANGHAI) CO.,
LTD., No.15 3399 Lane, Kangxin Road, Pudong New
Area, Shanghai 201321, CN
(72) DUONG, Thach, Buu, 2037 Cherokee, Tustin,
California 92782, US; ZENG, Min, Frank, 9 Charity,
Irvine, California 92612, US; LIU, Peng, No.15 3399
Lane, Kangxin Road, Pudong New Area, Shanghai
201321, CN; XIN, Chaohua, No.15 3399 Lane, Kangxin
Road, Pudong New Area, Shanghai 201321, CN
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61F 2/24
(2006.01)
(11) 61940 B1
(21) P-2021/0621
(22) 16.07.2012.
(30) US 15.07.2011. 201161508456 P
US 13.07.2012. 201213549068
(96) 16.07.2012. 19217444.9
(97) 28.04.2021. EP3646824 B 2021/17 EN
(54) PROTETSKI SRČANI ZALISTAK
ZASNOVAN NA KATETERU
A CATHETER-BASED PROSTHETIC HEART VALVE
(73) EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION,
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, US
(72) YOHANAN, Ziv, Edwards Lifesciences One
Edwards Way, Irvine, CA 92614, US; GUROVICH,
Nik, Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine,
CA 92614, US; FELSEN, Bella, Edwards Lifesciences
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, US; PELLED,
Itai, Edwards Lifesciences One Edwards Way, Irvine,
CA 92614, US; MEIRI, Oded, Edwards Lifesciences
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
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(51) A61F 2/24
(2006.01)
(11) 61987 B1
(21) P-2021/0663
(22) 16.07.2012.
(30) US 15.07.2011. 201161508456 P
US 13.07.2012. 201213549068
(96) 16.07.2012. 19217431.6
(97) 28.04.2021. EP3646823 B 2021/17 EN
(54) SISTEM KOJI SE SASTOJI OD PROTETSKOG
ZALISKA I KATETERA ZA ISPORUKU
A SYSTEM COMPRISING A PROSTHETIC VALVE
AND A DELIVERY CATHETER
(73) EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION,
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, US
(72) YOHANAN, Ziv, Edwards Lifesciences One
Edwards Way, IRVINE, CA 92614, US; GUROVICH,
Nik, Edwards Lifesciences One Edwards Way, IRVINE,
CA 92614, US; FELSEN, Bella, Edwards Lifesciences
One Edwards Way, IRVINE, CA 92614, US; PELLED,
Itai, Edwards Lifesciences One Edwards Way, IRVINE,
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(72) TULLHOLM, Thomas, Hedlandet Annero 1, 647
92 Mariefred, SE
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) H01H 71/40 (2006.01)
(11) 61978 B1
(21) P-2021/0754
(22) 10.05.2018.
(30) SI 06.06.2017. 201700157
(86) WO 10.05.2018. PCT/SI2018/000008
(87) WO 13.12.2018. WO 2018/226165
(96) 10.05.2018. 18733703.5
(97) 28.04.2021. EP3635765 B 2021/17 EN
(54) POBOLJŠANI TERMOMAGNETNI
AKTUATOR U SIGURNOSNOM ELEKTRIČNOM
PREKIDAČU
IMPROVED THERMOMAGNETIC ACTUATOR IN A
SECURITY ELECTRIC SWITCH
(73) NELA RAZVOJNI CENTER ZA
ELEKTROINDUSTRIJO IN ELEKTRONIKO DOO,
Na Plavzu 79, 4228 Zelezniki, SI
(72) STREHAR, Lucjan, Gora pri Pecah 29, 1251
Moravce, SI; JANC, Domen, Cesta zmage 12, 1240
Zagorje ob Savi, SI; BAJRIC, Admir, Opekarna 2a,
1420 Trbovlje, SI
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(51) H01R 43/048 (2006.01)
(11) 62042 B1
H01R 43/055 (2006.01)
(21) P-2021/0809
(22) 25.04.2017.
(86) WO 25.04.2017. PCT/EP2017/059692
(87) WO 01.11.2018. WO 2018/196951
(96) 25.04.2017. 17720069.8
(97) 02.06.2021. EP3616277 B 2021/22 EN
(54) POSTUPAK ZA PORAVNAVANJE KRIMP
KLEŠTA PRVOG ALATA KRIMP PRESE U
ODNOSU NA NAKOVANJ DRUGOG ALATA
KRIMP PRESE I UREĐAJ SA KRIMP PRESOM
METHOD FOR ALIGNING A CRIMPER OF A FIRST
TOOL OF A CRIMPING PRESS RELATIVE TO AN
ANVIL OF A SECOND TOOL OF THE CRIMPING
PRESS AND A CRIMPING PRESS DEVICE
(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6,
6036 Dierikon, CH
(72) CONTE, Alois, Hartenfelsrain 2, 6030 Ebikon, CH;
WEBER, Bruno, Linggenstrasse 5, 6275 Ballwil, CH;
FEUBLI, Dominik, Kosthausstrasse 1, 6010 Kriens, CH;
VIVIROLI, Stefan, Schiltmatthalde 25, 6048 Horw, CH
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO
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(51) H02G 3/22
(2006.01)
(11) 62025 B1
H02G 3/04
(2006.01)
(21) P-2021/0782
(22) 14.10.2014.
(30) DE 15.10.2013. 102013111371
(96) 14.10.2014. 14188855.2
(97) 31.03.2021. EP2863500 B 2021/13 DE
(54) UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD POŽARA
FIRE PROTECTION DEVICE
(73) CELSION BRANDSCHUTZSYSTEME GMBH,
Cäcilienstraße 5, 01219 Dresden, DE
(72) SCHUBERT, Boris, Caminaer Straße 10,
02627 Radibor, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) H05K 7/20
(21) P-2021/0845

ЗИС / RS / IPO

(2006.01)

(11) 62073 B1
(22) 30.12.2015.

B
(30) US 30.12.2014. 201462098176 P
(86) WO 30.12.2015. PCT/US2015/068039
(87) WO 07.07.2016. WO 2016/109653
(96) 30.12.2015. 15876247.6
(97) 12.05.2021. EP3241418 B 2021/19 EN
(54) SISTEMI I POSTUPCI ZA ODVOĐENJE
TOPLOTE IZ DATA CENTRA
DATA CENTER HEAT REMOVAL SYSTEMS AND
METHODS
(73) LEFEBVRE, Dale, 6795 Estate Smith Bay, St.
Thomas, VI 00802, US; CHOI, Kenneth, 3509 Willett
Place, Santa Clara, CA 95051, US
(72) LEFEBVRE, Dale, 6795 Estate Smith Bay, St.
Thomas, VI 00802, US; CHOI, Kenneth, 3509 Willett
Place, Santa Clara, CA 95051, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
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B

OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE
AMENDED PATENTS
(51) A61K 9/14
(2006.01)
(11) 56142 B2
A61K 9/10
(2006.01)
A61K 31/565 (2006.01)
A61K 31/57 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 5/30
(2006.01)
A61P 5/34
(2006.01)
(21) P-2017/0622
(22) 14.12.2010.
(30) MX 15.12.2009. 2009013768
(86) WO 14.12.2010. PCT/MX2010/000154
(87) WO 23.06.2011. WO 2011/074931
(96) 14.12.2010. 10837927.2
(97) 10.05.2017. EP2520301 B 2017/19 EN
(54) PARENTERALNA FARMACEUTSKA
FORMULACIJA U SUSPENZIJI, KOJA IMA
ODLOŽENO OSLOBAĐANJE, SA NISKOM I
ULTRANISKOM DOZOM, U HORMONSKOJ
TERAPIJI KLIMAKTERIČNOG SINDROMA
PARENTERAL PHARMACEUTICAL
FORMULATION IN SUSPENSION, HAVING
SUSTAINED RELEASE, IN LOW AND ULTRALOW
DOSAGE, IN HORMONAL THERAPY IN THE
CLIMACTERIC SYNDROME
(73) TECHSPHERE, S.A. DE CV., Heriberto Frías No.
1035 Col. del Valle, CP. 03100 México D.F., MX
(72) ÁNGELES, URIBE, Juan, Heriberto Frías No.
1035, Col. del Valle, C.P. 03100 México D.F., MX;
SAVOIR, VILBOEUF, John, Claude, Heriberto Frías
No. 1035, Col. del Valle, C.P. 03100 México D.F., MX
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 31/505 (2006.01)
(11) 52821 B2
A61P 31/18 (2006.01)
(21) P-2013/0258
(22) 19.01.2007.
(30) EP 20.01.2006. 20060100677
(86) WO 19.01.2007. PCT/EP2007/050516
(87) WO 26.07.2007. WO 2007/082922
(96) 19.01.2007. 07712053.3
(97) 27.03.2013. EP1981506 B 2013/13 EN
(54) DUGOTRAJNO TRETIRANJE HIVINFEKCIJE SA TCM278
LONG TERM TREATMENT OF HIV- INFECTION
WITH TCM278
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED
COMPANY, Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE
(72) BAERT, Lieven, Elvire, Colette, Jozef Van
Walleghemstraat 11, B-8200 Brugge 2, BE; KRAUS,
Guenter, De Billemontstraat 13, B-2860 Sint-KatelijneWaver, BE; VAN 'T KLOOSTER, Gerben, Albert,
Eleutherius, Ruitersboslaan 70, NL-4837 CK Breda, NL
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(74) Predrag S. Mitrovic, Nenad S. Mitrovic, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) C07D 405/06 (2006.01)
(11) 53503 B2
A61K 31/4025 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2014/0446
(22) 24.11.2010.
(30) US 27.11.2009. 264748P
(86) WO 24.11.2010. PCT/US2010/057952
(87) WO 03.06.2011. WO 2011/066352
(96) 24.11.2010. 10785289.9
(97) 04.06.2014. EP2504332 B 2014/23 EN
(54) AMORFNA I KRISTALNA FORMA GENZ
112638 HEMITARTARATA KAO INHIBITOR
GLIKOZILKERAMID SINTAZE
AN AMORPHOUS AND A CRYSTALLINE FORM
OF GENZ 112638 HEMITARTRATE AS INHIBITOR
OF GLUCOSYLCERAMIDE SYNTHASE
(73) GENZYME CORPORATION, 50 Binney Street,
Cambridge, MA 02142, US
(72) LIU, Hanlan, 80 East Street, Lexington, MA 02420,
US; WILLIS, Chris, 7 Overlook Drive, Southborough
MA 01772, US; BHARDWAJ, Renu, 1 Candlelight
Way, Ashland, MA 01721, US; COPELAND, Diane, P.,
17 Hawks Ridge Road, Billerica, MA 01862, US;
HARIANAWALA, Abizer, 10 Wilson Lane, Acton, MA
01720, US; SKELL, Jeffrey, 41 Hundreds Road ,
Westborough, MA 01581, US; MARSHALL, John, 25
Northrop Street , Hopedale, MA 01747, US;
KOCHLING, Jianmei, 42 Oak Street, Wellesley, MA
02482, US; PALACE, Gerard, 123 Millwood Street,
Framingham, MA 01701, US; PETERSCHMITT, Judith,
44 Harrington Street , Watertown, MA 02472, US;
SIEGEL, Craig, 15 Bradford Road , Woburn, MA
01801, US; CHENG, Seng, 10 Jennison Circle , Natick,
MA 01760, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
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B

ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT
(B1, B2)
(51) C07D 213/84 (2006.01)
C07D 213/61 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
(21) P-2020/1378
(48) 30.07.2021.

(11) 61060 B9

(51) C07D 403/04 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
C07D 239/70 (2006.01)
(21) P-2020/0729
(48) 30.07.2021.

(11) 60417 B9

ЗИС / RS / IPO

(22) 17.12.2015.

(22) 17.05.2013.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.06.2021 - 15.07. 2021. године:
Патент број 49990 чији је носилац
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, US,
престао је да важи дана 19.06.2021. године.
Патент број 50142 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH,
Binger Str.173, D-55216 Ingelheim, DE, престао је да
важи дана 20.06.2021. године.
Патент број 50811 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, P.O.Box 4000,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08543,
US, престао је да важи дана 03.07.2021. године.

Патент број 51886 чији је носилац
CEPHALON, INC., 41 Moores Road, P.O. Box 4011,
Frazer, PA 19355, US, престао је да важи дана
24.12.2020. године.
Патент број 52117 чији је носилац МЕRCK
SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue,
Rahway, New Jersey 07065, US, престао је да важи
дана 13.01.2021. године.
Патент број 52927 чији је носилац NOVARTIS
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да
важи дана 24.12.2020. године.
Патент број 53181 чији је носилац
BACHMANN CONSULT GMBH, Langobardenstraße
12, 92318 Neumarkt, DE, престао је да важи дана
04.01.2021. године.

Патент број 50913 чији је носилац ISHIHARA
SANGYO KAISHA,LTD., 3-15,Edobori 1-chome,
Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP, престао је да
важи дана 06.07.2021. године.

Патент број 53260 чији је носилац ALPRO
COMM VA, Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, BE,
престао је да важи дана 30.12.2020. године.

Патент број 50932 чији је носилац
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse
124, CH-4070 Basle, CH, престао је да важи дана
10.07.2021. године.

Патент број 53828 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 12.01.2021.
године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду16.12.2020. - 15.01.2021. године:

Патент број 54195 чији је носилац PIERRE
FABRE MÉDICAMENT, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne-Billancourt, FR, престао је да важи дана
21.12.2020. године.

Патент број 50824 чији је носилац SUVEN
LIFE SCIENCES LIMITED, Serene Chambers, Road
No. 7, Banjara Hills, Hyderabad 500 034 (Andra
Pradesh), IN, престао је да важи дана 31.12.2020.
године.
Патент број 50838 чији је носилац SOCIETE
DES PRODUITS NESTLE S.A., P.O.Box 353, CH-1800
Vevey, CH, престао је да важи дана 14.01.2021.
године.
Патент број 51315 чији је носилац МЕRCK
SHARP & DOHME CORP. , 126 East Lincoln Avenue,
Rahway, New Jersey 07065, US, престао је да важи
дана 13.01.2021. године.
Патент број 51564 чији је носилац SCHIEDEL
GmbH & CO., Lerchenstrasse 9, 80995 München , DE,
престао је да важи дана 21.12.2020. године.
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Патент број 54259 чији је носилац BIOGEN
INTERNATIONAL NEUROSCIENCE GMBH, Landis +
Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, CH; UNIVERSITY OF ZURICH,
Prorektorat Forschung, Rämistrasse 71, 8006 Zurich, CH,
престао је да важи дана 22.12.2020. године.
Патент број 54316 чији је носилац SCHREDER
S.A., Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles (Brussels),
BE, престао је да важи дана 18.12.2020. године.
Патент број 54720 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich,
DE, престао је да важи дана 19.12.2020. године.
Патент број 54803 чији је носилац EKOVISAN
INSTITUT D.O.O., Jerneja Kopitara bb, 11080 Zemun,
RS; VISAN D.O.O., Jerneja Kopitara bb, 11080 Zemun,
RS, престао је да важи дана 27.12.2020. године.
ЗИС / RS / IPO
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Патент број 54820 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 21.12.2020. године.
Патент број 55001 чији је носилац Мићковић
Никола, Кнеза Милоша бр.62, Београд, RS, престао је
да важи дана 17.12.2020. године.
Патент број 55095 чији је носилац ALECTOS
THERAPEUTICS INC., 8999 Nelson Way, Burnaby,
British Columbia V5A 4B5, CA; MERCK SHARP &
DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ
07065, US, престао је да важи дана 22.12.2020.
године.
Патент број 55229 чији је носилац Aptevo
Research and Development LLC, 2401 Fourth Avenue,
Suite 1050,, Seattle, Washington 98121, US, престао је
да важи дана 30.12.2020. године.
Патент број 55311 чији је носилац IMGRAD
DOO, Piran, Ulica svobode 45, 6330 Piran, SI, престао
је да важи дана 29.12.2020. године.
Патент број 55463 чији је носилац
ORGANICA
ZÁRTKÖRÜEN
MÜKÖDÖ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.), Tüzoltó u. 59., 1094
Budapest, HU, престао је да важи дана 14.01.2021.
године.
Патент број 55621 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 18.12.2020.
године.
Патент број 55667 чији је носилац ARDEA
BIOSCIENCES, INC., 4939 Directors Place, San Diego,
CA 92121, US, престао је да важи дана 29.12.2020.
године.
Патент број 55904 чији је носилац CAPARTIS AG,
Grabenstrasse 15, 8200 Schaffhausen, CH, престао је да
важи дана 22.12.2020. године.
Патент број 55986 чији је носилац BAYER
INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-NobelStrasse 10, 40789 Monheim, DE, престао је да важи
дана 15.01.2021. године.
Патент број 56009 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US,
престао је да важи дана 24.12.2020. године.
Патент број 56212 чији је носилац
RIBOSCIENCE LLC, 3901 Laguna Avenue, Palo Alto,
ЗИС / RS / IPO

B
CA 94306, US, престао је да важи дана 18.12.2020.
године.
Патент број 56344 чији је носилац PURDUE
PHARMA L.P., One Stamford Forum 201 Tresser
Boulevard, Stamford, CT 06901, US, престао је да
важи дана 22.12.2020. године.
Патент број 56353 чији је носилац UNITED
CONVERTING S.R.L., Via Di Coreglia 9, Piano Di
Coreglia, 55025 Coreglia Antelminelli - Lucca, IT,
престао је да важи дана 18.12.2020. године.
Патент број 56538 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 09.01.2021.
године.
Патент број 57052 чији је носилац KORDSA
TEKNIK TEKSTIL A.S, Alikahya Fatih Mahallesi,
Sanayici Caddesi, No: 90, Izmit / Kocaeli, TR, престао
је да важи дана 15.01.2021. године.
Патент број 57405 чији је носилац
SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE,
престао је да важи дана 06.01.2021. године.
Патент број 57440 чији је носилац SAINT
JEAN INDUSTRIES, 180, rue des Frères Lumière,
69220 Saint-Jean d'Ardières, FR, престао је да важи
дана 20.12.2020. године.
Патент број 57514 чији је носилац CLARIANT
INTERNATIONAL LTD, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz,
CH, престао је да важи дана 24.12.2020. године.
Патент број 57936 чији је носилац
BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225 Second
Avenue, Waltham, MA 02451, US; PUGET SOUND
BLOOD CENTER, 921 Terry Avenue, Seattle,
Washington 98104-1256, US, престао је да важи дана
13.01.2021. године.
Патент број 58338 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, Rue de Verdun,
92284 Suresnes, FR, престао је да важи дана
14.01.2021. године.
Патент број 58580 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543, US, престао је да
важи дана 18.12.2020. године.
Патент број 58667 чији је носилац VERSALIS
S.P.A., Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese
(MI), IT, престао је да важи дана 19.12.2020. године.
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Патент број 58698 чији је носилац FISCHER
ROHRTECHNIK GMBH, Gewerbegebiet 7, 77855
Achern-Fautenbach, DE, престао је да важи дана
17.12.2020. године.

Патент број 59793 чији је носилац
AUTOMATIC BAR CONTROLS, INC., 2060 Cessna
Drive, Suite 100, Vacaville, CA 95688, US, престао је
да важи дана 19.12.2020. године.

Патент број 58819 чији је носилац
ECOMANDA AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, CH,
престао је да важи дана 14.01.2021. године.

Патент број 59924 чији је носилац DINU,
Sorin, Sat Putu cu Salcie nr. 59, Comuna Matasaru,
Judetul Dambovita, RO, престао је да важи дана
14.01.2021. године.

Патент број 58977 чији је носилац APCETH
GMBH & CO. KG, Max-Lebsche-Platz 30, 81377
München, DE, престао је да важи дана 09.01.2021.
године.
Патент број 58978 чији је носилац POLSKA
WYTWORNIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH
S.A., Ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, PL, престао је
да важи дана 29.12.2020. године.
Патент број 59602 чији је носилац MAYRMELNHOF KARTON AG, Brahmsplatz 6, 1041 Wien,
AT, престао је да важи дана 21.12.2020. године.
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Патент број 60046 чији је носилац SCHILDER,
Johannes, Jacobus, Maria, Bonifatius Guytstraat 20,
1132 CT Volendam, NL, престао је да важи дана
20.12.2020. године.
Патент број 61148 чији је носилац SEAL FOR
LIFE INDUSTRIES US LLC, 100 Park Avenue, 31st
Floor, New York, NY 10017, US, престао је да важи
дана 04.01.2021. године.
Патент број 61489 чији је носилац BORIĆ,
Tatjana, Viktora Novaka 2, 11070 Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 13.01.2021. године.

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.06.2021. - 15.07.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
52821 промењена је у JANSSEN SCIENCES
IRELAND UNLIMITED COMPANY, Barnahely,
Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
53503 промењена је у GENZYME CORPORATION,
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
54202 промењена је у UCB BIOPHARMA SRL, Allée
de la Recherché 60, 1070 Brussels, BE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
55806
промењена
је
у
PHOSPLATIN
THERAPEUTICS INC, 1350 Avenue of The Americas,
New York, NY 10019, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
55843 промењена је у SEAGEN INC., 21823 30th
Drive, S.E., Bothell, WA 98021, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
56594 промењена је у POPSOCKETS LLC, 5757
Central Avenue, Boulder, CO 80301, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
57483 промењена је у AGENSYS, INC., 2225
Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90404,
USandSEAGEN INC., 21823 30th Drive, S.E., Bothell,
WA 98021, US;

ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца патента рег.број
57919 промењена је у POSEIDA THERAPEUTICS,
INC., 9390 Towne Centre Dr, Suite 200, San Diego,
California 92121, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
59725
промењена
је
у
PHOSPLATIN
THERAPEUTICS INC, 1350 Avenue of The Americas,
New York, NY 10019, US;

Промена пренос права
За патент бр. 51335 извршен је пренос на
ORGANON LLC, 30 Hudson Street, 07302-4699, Jersey
City, New Jersey , US;
За патент бр. 51449 извршен је пренос на
ORGANON LLC, 30 Hudson Street, 07302-4699, Jersey
City, New Jersey , US;
За патент бр. 56862 извршен је пренос на
NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH;
За патент бр. 59488 извршен је пренос на
MELINTA THERAPEUTICS, INC., 44 Whippany
Road, Suite 280, 07960, Morristown, New Jersey, US;
За патент бр. 60310 извршен је пренос на
MELINTA THERAPEUTICS, INC., 44 Whippany
Road, Suite 280, 07960, Morristown, New Jersey, 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-2021/0005
(11) 2021/0005
(22) 22.6.2021.
(13) I1
(71) JAGOTEC AG, Wildensteinerstrasse 1, 4132,
Muttenz, CH
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 61430
(54) POBOLJŠANE FORMULACIJE

(92) 515-01-01701-18-001 27/10/2020 RS; 515-0101702-18-001 27/10/2020 RS and 515-01-01703-18001 27/10/2020 RS
(95) FORMOTEROL, FLUTIKAZON

ИСПРАВКА ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ
(21) SDZ-2021/0004
(11) 2021/0004
(22) 5.5.2021.
(13) I1
(71) FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD, Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore, SG
FMC CORPORATION, 2929 Walnut Street, Philadelpija, PA 19104, US
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 87, 11040 Beograd, RS
(68) 53629
(54) CIJANO ANTRANILAMIDNI INTEKSICIDI
(92) 321-01-1083/2020-11 17/03/2021 RS
(95) CIJANTRANILIPROL
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ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ /
Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie
(21) SDZ-2015/0013
(22) 10.8.2015.
(71) ROCHE GLYCART AG, Wagistrasse 18, 8952
Schlieren-Zurich, CH
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000
Beograd, RS
(68) 51334
(54) CD20 ANTITELA SA POVEĆANIM
AFINITETOM VEZIVANJA ZA FC RECEPTOR I
EFEKTORNOM FUNKCIJOM
(92) 515-01-02913-14-001 11/02/2015 RS
(95)
OBINUTUZUMAB
I
SVE
NJEGOVE
VARIJANTE

ЗИС / RS / IPO

(21) SDZ-2018/0005
(22) 20.3.2018.
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, , 4058
Basel, CH
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(68) 50498
(54) NOVI FENIL-PROPARGILETARSKI DERIVATI
(92) 321-01-1428/2017-11 28/09/2017 RS
(95)
KOMBINACIJA
MANDIPROPAMIDA
I
ZOKSAMIDA U SVIM FORMAMA ZAŠTIĆENIM
OSNOVNIM PATENTOM
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01G 9/02
(2018.01)
(11) 1720 U1
(21) MP-2021/0073
(22) 17.06.2021.
(54) MODULARNI ELEMENT SISTEMA
ZELENOG KROVA
MODULAR ELEMENT OF A GREEN ROOF
SYSTEM
(73) LAZIĆ, Dejan, Petra Lekovića 88, 11000 Beograd, RS
(72) LAZIĆ, Dejan, Petra Lekovića 88, 11000 Beograd, RS
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61B 17/56 (2006.01)
(11) 1715 U1
(21) MP-2021/0055
(22) 19.04.2021.
(54) SKIDAČ OSTATAKA PREDNJEG
UKRŠTENOG LIGAMENTA U KORENU BUTNE
KOSTI
ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ACL)
FEMORAL ROOT REMNANT REMOVER
(73) MILANKOV, Vukadin, Drage Spasić 8,
21000 Novi Sad, RS
(72) MILANKOV, Vukadin, Drage Spasić 8,
21000 Novi Sad, RS
(51) E01F 15/00 (2006.01)
(11) 1719 U1
E01F 15/14 (2006.01)
(21) MP-2021/0063
(22) 17.05.2021.
(54) ODBOJNIK ZA ZAŠTITU UNUTRAŠNJEG I
SPOLJAŠNJEG PROSTORA OD UDARA VOZILA
ILI VILJUŠKARA
BUMPER FOR PROTECTION OF INTERIOR AND
OUTDOOR SPACE FROM A VEHICLE OR
FORKLIFT
(73) DOŠEN, Dragan, Bulevar kralja Aleksandra
263/stan 11, 11000 Beograd, RS
(72) DOŠEN, Dragan, Bulevar kralja Aleksandra
263/stan 11, 11000 Beograd, RS
(74) GAVRILOVIĆ, Slobodan M, dr, Birčaninova 8,
11000 Beograd
(51) G01G 19/12 (2006.01)
(11) 1714 U1
G01G 19/38 (2006.01)
(21) MP-2021/0034
(22) 18.02.2021.
(54) SISTEM ZA INFORMACIJE O
NAMIRNICAMA ZASNOVAN NA INTERNET
STVARIMA
AN INTERNET OF THINGS BASED GROCERY
TRACKING INFORMATION SYSTEM
(73) FAKULTET TENIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) RAKONJAC, Teodora, 10. Kovanlučka 75, 36000,
Kraljevo, RS; PETKOVIĆ, Marko, Poenkareova 51,
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35250, Paraćin, RS; MLADENOVIĆ, Vladimir,
Dimitrija Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS
(74) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU Vladimir Mladenović, Svetog Save 65, 32000 Čačak
(51) G01N 3/02
(2006.01)
(11) 1717 U1
E02D 33/00 (2006.01)
G01N 3/32
(2006.01)
(21) MP-2021/0065
(22) 31.05.2021.
(54) SISTEM SA OPRUGOM ZA POBOLJŠANJE
DINAMIČKOG ISPITIVANJA ŠIPA
SPRING IMPROVED SYSTEM FOR DYNAMIC
LOAD TEST OF PILES
(73) INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
A.D. IMS, Bulevar vojvode Mišića 43, 11000 Beograd, RS
(72) ĆOSIĆ, Mladen dr, Marka Milanovića 17, 15300
Loznica, RS; ŠUŠIĆ, Nenad, Baba Višnjina 16, 11000
Novi Beograd, RS; PRICA, Marko, Toše Jovanovića 22,
11000 Beograd, RS
(74) ĆOSIĆ, Mladen dr, Marka Milanovića 17,
15300 Loznica
(51) G01N 21/94 (2006.01)
(11) 1716 U1
H05K 1/14
(2006.01)
H05K 1/18
(2006.01)
H05K 5/00
(2006.01)
(21) MP-2021/0005
(22) 15.01.2021.
(54) UREĐAJ ZA MERENJE KVALITETA
VAZDUHA
AIR-QUALITY MONITORING DEVICE
(73) LAZOVIĆ. Ivan, Ljubomira Stojanovića 36, 11060
Beograd-Palilula, RS; TASIĆ, Viša, Đorđa Andrejevića
Kuna 19/5, 19210 Bor, RS; MIRKOV, Nikola, Milene
Pavlović Barili 6, 11231 Beograd, RS; JEREMIJIĆ,
Radoš, Doktora Milovanovića 15/24, 19210 Bor, RS;
TOPALOVIĆ, Dušan, Pera Ćetkovića 58, 11000
Beograd, RS; BOŽILOV, Aca, selo Mramor, 18000 Niš,
RS; MIŠIĆ, Nikola, Ohridska 9, 18000 Niš-Palilula, RS;
JOVANOVIĆ, Rastko, Homoljska 1/5, 11000 Beograd, RS
(72) LAZOVIĆ. Ivan, Ljubomira Stojanovića 36, 11060
Beograd-Palilula, RS; TASIĆ, Viša, Đorđa Andrejevića
Kuna 19/5, 19210 Bor, RS; MIRKOV, Nikola, Milene
Pavlović Barili 6 , 11231 Beograd, RS; JEREMIJIĆ,
Radoš, Doktora Milovanovića 15/24, 19210 Bor, RS;
TOPALOVIĆ, Dušan, Pera Ćetkovića 58, 11000
Beograd, RS; BOŽILOV, Aca, selo Mramor, 18000 Niš,
RS; MIŠIĆ, Nikola, Ohridska 9, 18000 Niš-Palilula, RS;
JOVANOVIĆ, Rastko, Homoljska 1/5 ,
11000 Beograd, RS
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(51) G01N 35/00 (2006.01)
(11) 1718 U1
G01N 33/18 (2006.01)
(21) MP-2021/0026
(22) 18.02.2021.
(54) SISTEM ZA MERENJE KVALITETA
TEKUĆE VODE ZASNOVAN NA INTERNETU
STVARI
A SYSTEM FOR MEASURING THE QUALITY
RUNNING WATER BASED ON THE INTERNET OF
THINGS
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) IVANOVIĆ, Dušan, Milosava Milosavljevića 2,
32300 Gornji Milanovac, RS; VOŠTIĆ, Spasoje,
Stjenička 11, 32000 Čačak, RS; MACANOVIĆ, Denis,
Balkanska 1/1, 32300 Gornji Milanovac, RS;
MLADENOVIĆ, Vladimir, Dimitrija Marjanovića 43,
35250 Paraćin, RS
(74) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU Mladenović Vladimir, Svetog Save 65, 32000 Čačak

ЗИС / RS / IPO
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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 16.12.2020. - 15.01.2021. године
Мали патент број 1425 чији је носилац
BLAŽIN, Dragan, Bokokotorska 30, 26000 Pančevo,
RS; BLAŽIN, Slobodan, Bokokotorska 30, 26000
Pančevo,
RS;
DIMITRIJEVIĆ,
Aleksandra,
Omladinskih Brigada 7a/14, 11070 Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 19.12.2020. године.
Мали патент број 1466 чији је носилац
MARINKOVIĆ, Slobodan , Dragoljuba Jovičića
Miločajca 24, 36000 Kraljevo-Grdica, RS, престао је да
важи дана 01.01.2024. 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
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

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
Изглед знака

(551)
(554)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Reproduction of the mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-824
(220) 02.06.2020.
(442) 30.07.2021.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52a, 11271, БеоградСурчин, RS
(740) Душан Матијашевић, Хомољска 2,
11060, Београд-Палилула
(540)

(531) 25.01.05; 26.05.08; 26.05.22; 26.05.24; 27.05.01; 27.05.24
(591) жута, црвена, бела и црна.
(511) 29
месо, риба, живина, дивљач; месне
прерађевине; јаја, млеко и млечни производи; јестива
уља и масти.
30 кафа, чај, какао, пиринач, тестенина и резанци;
брашно и производи од житарица; топикао, саго, замена
кафе; со, сенф, сирће, сосови (као зачини), зачини.
(210) Ж- 2020-1736
(220) 09.10.2020.
(442) 30.07.2021.
(731) Кнез Петрол д.о.о. Београд, Царице Јелене 28,
11000, Београд-Звездара, RS
(540)

XENERGY DIESEL
(511) 4 индустријска уља и масти; восак; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и
фитиљи за осветљавање.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања апарата за точење горива и течног
нафтног гаса; вађење руде, бушење нафте и гаса.
(210) Ж- 2021-106
(220) 26.01.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) BAZZAR MARKETPLACE DOO BEOGRADVRAČAR, Краља Милана 33, Београд, RS
(740) Адвокат Марко Јојић, Краља Милана 33/6,
Београд
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(540)

(531) 27.05.01
(511) 41 обука; услуге разоноде.
(210) Ж- 2021-443
(220) 16.03.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.,
Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road,
Jiuting Town, Songjiang District, 201612, Shanghai, CN
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 01.05.02; 01.13.10
(511) 9 преносници електронских сигнала; радио
апарати; антене; навигациони инструменти; модеми;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
апарати за сателитску навигацију; транспондери;
видео телефони; рачунарски програми који се могу
преузимати.
38 пренос телеграма; услуге новинских агенција;
бежично
емитовање;
емитовање
кабловске
телевизије; слање порука; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос електронске поште; пренос
факсимилом; пружање информација у области
телекомуникација; изнајмљивање уређаја за слање
порука; изнајмљивање модема; изнајмљивање
телекомуникационе опреме; услуге електронског
билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђивање
телекомуникационих
мрежа
са
глобалном
рачунарском мрежом; услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања; услуге телеконференција;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа
ЗИС / RS / IPO
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глобалним рачунарским мрежама; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама;
сателитски
пренос;
омогућавање
приступа
рачунарским базама података; услуге говорне поште;
пренос
честитки
путем
интернета;
пренос
дигиталних датотека; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток]
података; радио комуникације; пренос видео
садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја.
42
истраживања у области технологије
телекомуникација;
рачунарско
програмирање;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; софтвер у виду пасоша [саас];
електронско похрањивање података; рачунарство у
облаку; услуге кодирања података; платформа као
услуга [паас]; развој рачунарских платформи.
(210) Ж- 2021-444
(220) 16.03.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.,
Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road,
Jiuting Town, Songjiang District, 201612, Shanghai, CN
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

AMBANDHA
(511) 9 преносници електронских сигнала; радио
апарати; антене; навигациони инструменти; модеми;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
апарати за сателитску навигацију; транспондери;
видео телефони; рачунарски програми који се могу
преузимати.
38 пренос телеграма; услуге новинских агенција;
бежично
емитовање;
емитовање
кабловске
телевизије; слање порука; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос електронске поште; пренос
факсимилом; пружање информација у области
телекомуникација; изнајмљивање уређаја за слање
порука; изнајмљивање модема; изнајмљивање
телекомуникационе опреме; услуге електронског
билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђивање
телекомуникационих
мрежа
са
глобалном
рачунарском мрежом; услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања; услуге телеконференција;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа
глобалним рачунарским мрежама; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама;
сателитски
пренос;
омогућавање
приступа
рачунарским базама података; услуге говорне поште;
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Ж
пренос
честитки
путем
интернета;
пренос
дигиталних датотека; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток]
података; радио комуникације; пренос видео
садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја.
42
истраживања у области технологије
телекомуникација;
рачунарско
програмирање;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; софтвер у виду пасоша [саас];
електронско похрањивање података; рачунарство у
облаку; услуге кодирања података; платформа као
услуга [паас]; развој рачунарских платформи.
(210) Ж- 2021-458
(220) 17.03.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Сузана Обрадовић, Венизелосова 50,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.15.02; 24.15.05; 24.15.13; 26.15.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, минт зелена, жута.
(511) 16 постери, бележнице, нотеси, албуми, слике,
штампани материјал [вискока штампа], слике,
урамљене или неурамљене, оловке, новине,
периодичне публикације, подметачи за пивске чаше,
свеске, књиге, кутије за оловке, фотографије
[штампане], цртежи, скице, штампани роковници,
штампане ствари, штампане публикације, књижице,
магазини [периодични], обележивачи за књиге,
подметачи за чаше од папира, вреће за ђубре [од
папира или пластике], подметачи од папира,
несесери са прибором за писање, држачи страница
књига, беџеви са именом [канцеларијски прибор],
књиге за бојење.
18 женске ташне, школске торбе, футроле [етуи] за
визиткарте, кишобрани, ранчеви, џепни новчаници,
ранчеви за планинарење, ранчеви за камповање,
торбе за плажу, ручне торбице, путне торбе, кофери,
козметичке торбице, празне, носиљке за бебе, торбе
"кенгури", торбе, футроле за кредитне картице
[новчаници], кутије за визит карте.
25 женске чарапе, беретке, капе, чарапе и плетена
трикотажа, шалови за врат, женске поткошуље,
мушке боксерице, доњи веш, каишеви [одећа],
шалови,
собни
огртачи,
џемпери,
кратке
чарапе,блузе, кошуље, одећа, готова, конфекцијска
одећа, кравате, бициклистичка одећа, спољна одећа,
рукавице [одећа], шалови, мараме, мараме, шалови,
сукње, опрема за бебе [одећа], папуче, одећа за
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Ж
плажу, обућа за плажу, пиџаме, хаљине, огртачи,
капути, мантили, купаће гаће, бадемантили, ципеле,
неглижеи [доњи веш], мајице, хеланке [панталоне],
хаљине
без
рукава,
дамски
доњи
веш.
35 помоћ у пословном управљању, обавештења о
пословима, рекламирање преко плаката, услуге
агенција за пружање пословних информација,
анализе трошкова и цене коштања, дистрибуција
рекламног
материјала,
услуге
агенција
за
запошљавање, пословно управљање и организационо
саветовање, консултације у пословном управљању,
презентација робе, непосредно оглашавање путем
поште, помоћ у пословном или индустријском
управљању, ажурирање огласних материјала,
стручне услуге о пословној ефикасности, услуге
продаје путем лицитације, истраживање тржишта,
пословне
процене,
пословна
испитивања,
изнајмљивање огласних материјала, консултације у
вези са пословним организовањем, објављивање
рекламних текстова, оглашавање, рекламирање,
рекламирање на радију, пословна истраживања,
услуге односа са јавношћу, рекламирање преко
телевизије,
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске услуге], уређивање излога, услуге
рекламних агенција, саветодавне услуге у пословном
управљању, маркетиншка истраживања, компјутерско
управљање подацима, професионалне пословне
консултације, економске прогнозе, организовање
изложби за привредне или рекламне потребе, пружање
пословних информација, испитивање јавног мњења,
припрема платних листи, проналажење особља,
изнајмљивање огласног простора, промоција продаје за
друге, секретарске услуге, обрада текста, услуге
претплате на новине за друге, рекламирање слањем
наруџбеница,
прикупљање
информација
у
компјутерске базе података, системација информација
у компјутерским базама података, организовање
сајмова, онлајн рекламирање на рачунарској мрежи,
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте], претраживање
података у рачунарским датотекама за друге,
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације, услуге праћења штампе, услуге
поређења цена, презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало,
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга, договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица,
административна обрада наруџбеница за куповину,
комерцијална администрација за лиценце роба и услуга
трећих лица, услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању], фактурисање, писање рекламних текстова,
прикупљање статистичких података, услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе, тражење
спонзорства, организовање модних ревија у
промотивне сврхе, производња рекламних филмова,
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маркетинг,
услуге
телемаркетинга,
пружање
комерцијалних и пословних контакт информација,
оптимизација претраживача за промоцију продаје,
оптимизација саобраћаја за интернет странице,
оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк
оглашавање], услуге посредовања у трговини,
пословно управљање за независне пружаоце услуга,
преговарање и закључивање, пословних трансакција
за трећа лица, ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података, пружање пословних
информација
путем
интернет
странице,
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, развој концепта оглашавања,
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања, писање текстова за
рекламне намене, ажурирање и одржавање
информација у регистрима, услуге пословног
посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна
финансијска средства,
консултације о стратегији, комуникације у односима
са јавношћу,
консултације о стратегији
комуникације у рекламирању, преговарање о
пословним уговорима за друге, услуге праћења
тржишта, циљни маркетинг, привремено пословно
управљање, оглашавање на отвореном, маркетинг у
оквиру издавања софтвера, услуге односа са
медијима, услуге корпоративне комуникације, услуге
комерцијалног лобирања, пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе,
пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе, израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе.
38 слање порука, услуге новинских агенција, пренос
порука и слика посредством рачунара, пренос
електронске поште, услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге], услуге телеконференција,
омогућавање приступа рачунарским базама података,
пренос дигиталних датотека, бежично емитовање, услуге
видеоконференција, пружање услуга онлајн форума,
стриминг [проток] података, пренос подкаст садржаја.
41
услуге разоноде, издавање текстова, осим
рекламних текстова, образовне услуге, производња
филмова, који нису рекламни филмови, издавање
књига, продукција радио и телевизијских програма,
организовање и вођење конференција, организовање
и вођење конгреса, извођење представа уживо,
услуге обданишта, планирање забава [забава],
припрема и вођење семинара, организовање и вођење
радионица [обука], писање сценарија, изузев за
рекламне сврхе, онлајн издавање електронских
књига и часописа, електронско издаваштво,
компоновање музике, фотографске репортаже,
фотографисање, услуге репортерског извештавања,
превођење, тумачење језика знакова, писање
сценарија.
ЗИС / RS / IPO
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42 дизајн ентеријера, услуге индустријског дизајна,
услуге
дизајнирања
паковања,
рачунарско
програмирање, дизајнирање рачунарског софтвера,
ажурирање рачунарског софтвера, ажурирање
рачунарског
софтвера,
графички
дизајн,
истраживање и развој нових производа за друге,
стилизација [индустријски дизајн], одржавање
рачунарског софтвера, анализе рачунарских система,
дизајнирање рачунарских система, израда и
одржавање веб страница за друге, хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање
рачунарског софтвера, саветовање у области
рачунарског софтвера, саветовање у вези са
штедњом енергије, истраживање у области заштите
животне средине, пружање научних информација,
савета и консултација које се односе на смањење
емисије угљеника, саветовање о изради веб сајтова,
саветовање у вези информационих технологија,
научна истраживања, пружање информација у вези
са рачунарским технологијама и програмирањем
путем веб-сајта, услуге информационих технологија
које се пружају на бази аутсорсинга, саветодавне
услуге из области комјутерске технологије,
унутрашњи дизајн, развој рачунарских платформи,
дизајнирање визит карти, графички дизајн
промотивног материјала.
(210) Ж- 2021-469
(220) 18.03.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

CLIPSY
(511) 29 спремљене грицкалице које се примарно
састоје од кромпира, коштуњавог воћа, коштуњавих
производа, семена, воћа или других биљних
материјала или њихових комбинација, укључујући
чипс од кромпира, грицкалице од свињетине,
грицкалице од говедине, грицкалице од соје.
30 спремљене грицкалице које се примарно састоје
од зрна, кукуруза, житарица, других биљних
материјала или њихових комбинација, укључујући
чипс од кукуруза, тортиља чипс, пита чипс, чипс од
пиринча, колаче од пиринча, крекере од пиринча,
крекере, переце, екструдиране грицкалице, кокице,
ушећерене кокице и кикирики, штанглице
(грицкалице).
(210) Ж- 2021-564
(220) 31.03.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Стојановић Стево , Јурија Гагарина 275,
11070, Београд, RS
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(740) Дражић Илија, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

Way to L.A.
(511) 25 шалови; спортске мајице, дресови; мајице;
спортске
трегер
мајице;
шешири;
капе.
28 лопте за игру; заштитни суспензори за спорт.
35
пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
оглашавање; рекламирање на радију; услуге односа
са јавношћу; рекламирање преко телевизије; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; пословно
управљање за спортисте; маркетинг; развој концепта
оглашавања; консултације о стратегији комуникације
у односима са јавношћу; промоција робе и услуга
кроз спонзорисање спорских догађаја.
41 организовање такмичења; физичко васпитање;
продукција радио и телевизијских програма; услуге
спортских објеката; организовање спортских
такмичења; издавање спортске опреме, осим возила;
услуге спортских кампова; мерење времена на
спортским догађајима; изнајмљивање спортских
терена; услуге процене телесне издржљивости за
потребе тренирања.
45 услуге онлајн друштвених мрежа.
(210) Ж- 2021-595
(220) 02.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, Чукарица, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.07
(591) браон.
(511) 5 адстригенти за медицинске намене; ађуванти
за медицинске потребе; акаи прах као додатак
исхрани; акарициди [средства против гриња];
аконитин; албумински додаци храни за медицинску
употребу; албумински препарати за медицинску
употребу; алгинати за фармацеутске намене;
алгинати као дијететски додаци; алгициди; алдехиди
за фармацеутску употребу; алкалнијодиди за
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фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску
употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое
вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум
ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за
ветеринарску употребу; амино киселине за
медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора
за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски сапуни;
антибиотици;
антикриптогамни
препарати;
антипаразитске
огрлице
за
животиње;
антипаразитски
препарати;
антисептици;
антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати;
асептични памук; ацетати за употребу у фармацији;
ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за
фармацеутску употребу; бактеријски отрови;
бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини; бактериолошки препарати за медицинску
и ветеринарску употребу; беланчевине као
дијететски додаци; бизмутски препарати за
фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за
медицинску употребу; биљна влакна, дијететска;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу
у ветерини; биолошки препарати за употребу у
медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску
намену; блато за купање; бомбоне за освежавање
даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником,
пуњене, за медицинске намене; брашно за
фармацеутску употребу; брашно од семена лана за
фармацеутске намене; бромин за фармацеутску
употребу; вакцине; вата за медицинску употребу;
ватирани штапићи за медицинску употребу;
везиканти; ветеринарски препарати; витамински
препарати; вода матичњака за фармацеутску
употребу; газа за медицинску употребу; газа за
превијање; галска киселина за фармацеутску
употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице,
упијајуће,
за
инконтиненцију;
гвајакол
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; гелови за сексуалну
стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску
употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску
употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода,
оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни
улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума
за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску
употребу; гурјун балзам за медицинску употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за
хемијске тоалете; дезинфекциона средства за
хигијенске
сврхе;
дезинфекциони
сапуни;
дезодоранси за одећу и, текстил; дезодоранси за
посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси,
који нису за људе и животиње; декокти, увари за
фармацеутску употребу; дермални филери за
убризгавање; детерџенти за медицинску употребу;
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дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску
употребу; дијагностички препарати за медицинску
употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за
медицинску употребу; дијастазе за медицинску
употребу; дијететска храна прилагођена за
медицинске
намене;
дијететске
супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететски
додаци за животиње; дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу; додаци за минералну храну;
додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким
дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу;
екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за
фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски
препарати]; ензими за ветеринарску употребу;
ензими за медицинску употребу; ензими као додатак
исхрани; ензимски препарати за ветеринарску
употребу; ензимски препарати за медицинску
употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за
фармацеутску употребу; етри за фармацеутску
употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу;
еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума
за употребу у медицини; желатин за медицинску
употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид];
завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнутасушена храна прилагођена за медицинске сврхе;
замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске
намене; зубарска мастика; зубарски амалгами;
зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од
злата;
изотопи
за
медицинску
употребу;
имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне
ветеринарске купке; инсектицидни шампони за
животиње; ирска маховина за медицинску употребу;
јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску
употребу; јодиди за фармацеутску употребу;
јодоформ; јојоба, лековита; казеин као додатак
исхрани; калијумове соли за медицинску употребу;
камфор за медицинску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу; канабис за медицинске
намене; каидирани шећер за медицинску употребу;
капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску
употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске
препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за
фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне
облоге; употребу; кора миробалана за фармацеутску
употребу; корен рабарбаре за фармацеутску
употребу; коштани цемент за хируршке и ортопедске
сврхе; крв за медицинску употребу; крвна плазма;
креозот за фармацеутску употребу; културе
биолошких ткива за ветеринарске намене; културе
биолошких ткива за медицинске намене; културе
микроорганизама за медицинску или ветеринарску
употребу; купке за животиње [инсектициди]; купке
за псе [инсектициди]; купке за стоку [инсектициди];
купке од кисеоника; кураре; кутије за прву помоћ,
напуњене; лаксативи; легуре племенитих метала за
употребу у стоматологији; лекови за ветеринарску
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употребу; лекови за курје очи; лекови за људску
употребу; лекови за медицинску употребу; лекови за
нерве; лекови за ублажавање стомачног затвора;
лекови за употребу у стоматологији; лекови против
грознице; лекови против знојења; лекови против
знојења ногу; лековито биље; лепак за муве; лепкови
за протезе; лепљиве врпце за медицинску употребу;
лецитин за медицинску употребу; лецити н као
дијететски додатак,; линименти [мелеми за масажу];
лосиони за ветеринарску употребу; лосиони за
фармацеутске намене; лубриканти за личну
сексуалну потребу; лупулин за фармацеутску
употребу; магнезијум за фармацеутску употребу;
марамице натопљене фармацеутским лосионима;
маст за мужу; масти за ветеринарску употребу; масти
за медицинску употребу; масти против опекотина од
сунца; материјал за пуњење зуба; материјали за
узимање отисака зуба; матичне ћелије за
ветеринарске намене; матичне ћелије за медицинске
намене; матични млеч за медицинску употребу;
матични млеч као додатак исхрани; медицинска
пића; медицинска средства за хигијену; медицинска
средства за чишћење зуба; медицинска уља;
медицинска храна за животиње; медицинске
бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за
зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за
косу; медицински лосиони за после бријања;
медицински препарати за испирање очију;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за раст косе; медицински сапуни;
медицински тоници; медицински чај; медицински
шампони; медицински шампони за кућне љубимце;
медицински шампони за суво прање; медицинско
блато; медицинско корење; мелеми за медицинску
употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске
сврхе; ментол; минералне воде за медицинску
употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе;
млечне формуле за бебе; млечни ферменти за
фармацеутску
употребу;
млечни
шећер
за
фармацеутске намене; молескин за медицинске
сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за
фармацеутску употребу; наруквице натопљене
репелентима против инсеката; натријумове соли за
медицинску употребу; нафтни желе [вазелин] за
медицинску употребу; никотинске жваке као помоћ у
одвикавању од пушења; никотински фластери као
помоћ у одвикавању од пушења; нутрацеутски
препарати за терапеутске или медицинске намене;
оловка против брадавица; опијати; опиум;
оподелдок; опотерапијски препарат; остаци од
обраде житарица за дијететску или медицинску
намену; отров за пацове; отрови; памук за
медицинску употребу; папир за заштиту од мољаца;
папир за облоге од слачице; папир за хватање мува;
паразитициди; пастиле за кађење; пастиле за
фармацеутску употребу; пектин за фармацеутску
ЗИС / RS / IPO
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употребу; пелене-гаћице за бебе; пелене за бебе;
пелене за инконтиненцију; пелене за кућне љубимце;
пелене за пливање за бебе за вишекратну употребу;
пелене за пливање за бебе за једнократну употребу;
пепсин за фармацеутску употребу; пептони за
фармацеутску употребу; пестициди; пијавице за
медицинску употребу; пиретрум прах; пића од
млечног слада за медицинску употребу; подлоге за
бактериолошке културе; полен као додатак исхрани;
помаде за медицинску употребу; помаде за
фармацеутску употребу; порцелан за зубне протезе;
прапарати за туширање за медицинску намену;
прашак од кантариде; препарати за балсамовање за
медицинску
употребу;
препарати
за
бронходилатацију; препарати за дезодорисање
ваздуха; препарати за заустављање крварења;
препарати за заштиту од мољаца; препарати за
кађење за медицинску употребу; препарати за
купање за медицинске сврхе; препарати за лечење
опекотина; препарати за олакшање раста зуба;
препарати за пречишћавање ваздуха; препарати за
промрзлине; препарати за смањење сексуалне
активности; препарати за стерилизацију; препарати
за стерилизацију земље; препарати за третман акни;
препарати за уништавање животињских штеточина;
препарати за уништавање ларви; препарати за
уништавање мишева; препарати за уништавање
мува; препарати за уништавање пужева; препарати за
уништавање сувих трулих гљива; препарати за
уништавање штеточина; препарати за хемороиде;
препарати за чишћење контактних сочива; препарати
микроелемената за људску и животињску употребу;
препарати од микроорганизама за медицинску или
ветеринарску употребу; препарати против жуљева;
производи за попуњавање шупљина у костима
састављени од живог ткива; прополис за
фармацеутску употребу; прополис као додатак
исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за
једнократну употребу; протеини као додатак
исхрани; протеински додаци исхрани за животиње;
прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства
за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани;
радијум за медицинску употребу; радиоактивне
супстанце за медицинску употребу; радиолошке
контрастне супстанце за медицинску употребу;
рамени повези за хируршке намене; раствори за
контактна сочива; раствори за одстрањивање
фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене;
реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни
папир за медицинску намену; репеленти за инсекте;
репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску
употребу; рицинусово уље за медицинску употребу;
свеће за масажу за терапеутске намене; седативи;
семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани;
серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства
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за сушење] за медицинску употребу; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; слад за фармацеутску
употребу; слачица за фармацеутску употребу; сладић
за фармацеутску употребу; сода бикарбона за
фармацеутску употребу; соли за купање за
медицинску употребу; соли за купке од минералне
воде; соли за медицинску употребу; соли минералне
воде; средства за вагинално испирање за медицинске
сврхе; средства за варење за медицинску употребу;
средства за испирање очију; средства за испирање
уста за медицинске намене; средства за
одстрањивање цревних глиста; средства за смањење
апетита за медицинске сврхе; средства за уклањање
вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за
ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви;
стоматолошки восак за моделирање; стрихнин;
субнитрати бизмута за фармацеутску употребу;
сулфонамиди
[лекови];
сумпорни
штапићи
[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за
фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете
антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан
за одбијање инсеката; тампони за менструацију;
тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за
фармацеутску употребу; терапеутски препарати за
купање; термална вода; терпентин за фармацеутску
употребу; терпентинско уље за фармацеутску
употребу; тимол за фармацетску употребу; тинктура
јода; тинктуре за употребу у медицини; торбе са
лековима, преносиве, напуњене [приручне апотеке];
трава за пушење за медицинску употребу;
трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара;
уље коморача за медицинску употребу; уље од
семена лана као додатак исхрани; уље слачице за
медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви
за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа
средства; фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење опекотина од сунца;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати на бази креча; фенол за фармацеутску
употребу; ферменти за фармацеутску употребу;
фитотерапеутски препарати за медицинске намене;
фластери; фластери са витаминским додацима;
форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за
фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени;
хемијска
контрацептивна
средства;
хемијски
препарати за ветеринарску употребу; хемијски
препарати за лечење филоксере; хемијски препарати
за медицинску употребу; хемијски препарати за
третирање болести винове лозе; хемијски препарати
за третирање болести житарица; хемијски препарати
за третирање буђи; хемијски препарати за третирање
житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање
трудноће; хемијски препарати за фармацеутску
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употребу;
хемијски
проводници
за
електрокардиографске електроде; хемијски реагенси
за медицинску или ветеринарску употребу; хемијскофармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке
оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски
улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин;
хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску
употребу; хидроген пероксид за медицинску
употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати
од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за
дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу;
хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за
медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу;
храна
за
бебе;
хранљиве
супстанце
за
микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску
употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу;
цемент за животињска копита; цигарете без дувана за
медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи;
чинолин за медицинску употребу; шампони за
уклањање вашки; шећер за медицинску употребу;
штапићи сладића за фармацеутску употребу;
штитници за очи за медицинске потребе.
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 трошкова и цене коштања;
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
ЗИС / RS / IPO
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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; 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; 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
ЗИС / RS / IPO
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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.
39
бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; допуњавање аутомата за продају;
допуњавање банкомата готовином; достава новина;
достава порука [курирска служба]; достава робе
наручене
поштом;
железнички
транспорт;
изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова;
изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање електричних винских подрума
[фрижидера];
изнајмљивање
замрзивача;
изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање
контејнера за складиштење; изнајмљивање коња;
65

Ж
изнајмљивање навигационих система; изнајмљивање
простора за паркирање; изнајмљивање просторија за
хлађење; изнајмљивање пртљажника за кров на
возилима; изнајмљивање путничких аутобуса;
изнајмљивање путничких вагона; изнајмљивање
ронилачких звона; изнајмљивање ронилачких одела;
изнајмљивање складишта; изнајмљивање теретних
вагона; изнајмљивање трактора; изнајмљивање
тркачких аутомобила; изнајмљивање чамаца;
испорука енергије; испорука пошиљки; испорука
робе; испорука цвећа; истовар терета; курирске
услуге [достава пошиљки или робе]; лансирање
сателита за друге; ледоломачке услуге; логистичке
услуге у вези превоза [транспортна логистика];
организовање крстарења; организовање превоза за
туристичка путовања; паковање поклона; паковање
робе; паркирање возила; пилотирање; пилотирање
цивилним дроновима; подводна спасавања; подизање
потопљених бродова; поморски превоз; посредовање
у вези са бродовима; посредовање у транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; пратња путника;
превоз амбулантним колима; превоз аутобусом;
превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима;
превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење;
превоз
излетничким
бродовима;
превоз
и
складиштење отпада; превоз камионом; превоз
колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз
путника; превоз робе баржама; превоз туриста;
прикупљање рециклираних производа [транспорт];
припремање путних виза и путних исправа за лица
која путују у иностранство; пружање информација о
саобраћају; пружање информација о транспорту;
пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху
путовања; путничке резервације; резервација превоз
а; резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбене услуге; складиштење; складиштење
пртљага; складиштење робе; складиштење чамаца,
бродова; спасавање бродова; спасилачке операције [у
транспорту]; такси превоз; тегљење; трајектни
превоз; трамвајски превоз; транспортне услуге;
уговарање услуга путничког превоз а за друге
коришћењем мрежне апликације; умотавање,
амбалажирање, робе; управљање бранама канала;
услуге возача; услуге вуче возила у квару; услуге
заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг];
услуге
заједничког
путовања
аутомобилом
[карпулинг]; услуге комерцијалног превоза терета;
услуге лучких радника; услуге ношења терета од
стране носача; услуге превоза за туристичка
разгледања; услуге превоза робе тегљачем; услуге
спашавања [транспорт]; услуге флаширања [пуњења
боца]; физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; франкирање поште;
цевоводни транспорт.
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(210) Ж- 2021-596
(220) 02.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, Чукарица, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.20; 26.04.19; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.07
(591) браон.
(511) 5 адстригенти за медицинске намене; ађуванти
за медицинске потребе; акаи прах као додатак
исхрани; акарициди [средства против гриња];
аконитин; албумински додаци храни за медицинску
употребу; албумински препарати за медицинску
употребу; алгинати за фармацеутске намене;
алгинати као дијететски додаци; алгициди; алдехиди
за фармацеутску употребу; алкалнијодиди за
фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску
употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое
вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум
ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за
ветеринарску употребу; амино киселине за
медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора
за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски сапуни;
антибиотици;
антикриптогамни
препарати;
антипаразитске
огрлице
за
животиње;
антипаразитски
препарати;
антисептици;
антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати;
асептични памук; ацетати за употребу у фармацији;
ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за
фармацеутску употребу; бактеријски отрови;
бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини; бактериолошки препарати за медицинску
и ветеринарску употребу; беланчевине као
дијететски додаци; бизмутски препарати за
фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за
медицинску употребу; биљна влакна, дијететска;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу
у ветерини; биолошки препарати за употребу у
медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску
намену; блато за купање; бомбоне за освежавање
даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником,
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пуњене, за медицинске намене; брашно за
фармацеутску употребу; брашно од семена лана за
фармацеутске намене; бромин за фармацеутску
употребу; вакцине; вата за медицинску употребу;
ватирани штапићи за медицинску употребу;
везиканти; ветеринарски препарати; витамински
препарати; вода матичњака за фармацеутску
употребу; газа за медицинску употребу; газа за
превијање; галска киселина за фармацеутску
употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице,
упијајуће,
за
инконтиненцију;
гвајакол
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; гелови за сексуалну
стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску
употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску
употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода,
оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни
улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума
за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску
употребу; гурјун балзам за медицинску употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за
хемијске тоалете; дезинфекциона средства за
хигијенске
сврхе;
дезинфекциони
сапуни;
дезодоранси за одећу и, текстил; дезодоранси за
посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси,
који нису за људе и животиње; декокти, увари за
фармацеутску употребу; дермални филери за
убризгавање; детерџенти за медицинску употребу;
дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску
употребу; дијагностички препарати за медицинску
употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за
медицинску употребу; дијастазе за медицинску
употребу; дијететска храна прилагођена за
медицинске
намене;
дијететске
супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететски
додаци за животиње; дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу; додаци за минералну храну;
додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким
дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу;
екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за
фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски
препарати]; ензими за ветеринарску употребу;
ензими за медицинску употребу; ензими као додатак
исхрани; ензимски препарати за ветеринарску
употребу; ензимски препарати за медицинску
употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за
фармацеутску употребу; етри за фармацеутску
употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу;
еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума
за употребу у медицини; желатин за медицинску
употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид];
завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнутасушена храна прилагођена за медицинске сврхе;
замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске
намене; зубарска мастика; зубарски амалгами;
зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од
ЗИС / RS / IPO
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злата;
изотопи
за
медицинску
употребу;
имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне
ветеринарске купке; инсектицидни шампони за
животиње; ирска маховина за медицинску употребу;
јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску
употребу; јодиди за фармацеутску употребу;
јодоформ; јојоба, лековита; казеин као додатак
исхрани; калијумове соли за медицинску употребу;
камфор за медицинску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу; канабис за медицинске
намене; каидирани шећер за медицинску употребу;
капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску
употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске
препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за
фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне
облоге; употребу; кора миробалана за фармацеутску
употребу; корен рабарбаре за фармацеутску
употребу; коштани цемент за хируршке и ортопедске
сврхе; крв за медицинску употребу; крвна плазма;
креозот за фармацеутску употребу; културе
биолошких ткива за ветеринарске намене; културе
биолошких ткива за медицинске намене; културе
микроорганизама за медицинску или ветеринарску
употребу; купке за животиње [инсектициди]; купке
за псе [инсектициди]; купке за стоку [инсектициди];
купке од кисеоника; кураре; кутије за прву помоћ,
напуњене; лаксативи; легуре племенитих метала за
употребу у стоматологији; лекови за ветеринарску
употребу; лекови за курје очи; лекови за људску
употребу; лекови за медицинску употребу; лекови за
нерве; лекови за ублажавање стомачног затвора;
лекови за употребу у стоматологији; лекови против
грознице; лекови против знојења; лекови против
знојења ногу; лековито биље; лепак за муве; лепкови
за протезе; лепљиве врпце за медицинску употребу;
лецитин за медицинску употребу; лецити н као
дијететски додатак,; линименти [мелеми за масажу];
лосиони за ветеринарску употребу; лосиони за
фармацеутске намене; лубриканти за личну
сексуалну потребу; лупулин за фармацеутску
употребу; магнезијум за фармацеутску употребу;
марамице натопљене фармацеутским лосионима;
маст за мужу; масти за ветеринарску употребу; масти
за медицинску употребу; масти против опекотина од
сунца; материјал за пуњење зуба; материјали за
узимање отисака зуба; матичне ћелије за
ветеринарске намене; матичне ћелије за медицинске
намене; матични млеч за медицинску употребу;
матични млеч као додатак исхрани; медицинска
пића; медицинска средства за хигијену; медицинска
средства за чишћење зуба; медицинска уља;
медицинска храна за животиње; медицинске
бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за
зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за
косу; медицински лосиони за после бријања;
медицински препарати за испирање очију;
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медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за раст косе; медицински сапуни;
медицински тоници; медицински чај; медицински
шампони; медицински шампони за кућне љубимце;
медицински шампони за суво прање; медицинско
блато; медицинско корење; мелеми за медицинску
употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске
сврхе; ментол; минералне воде за медицинску
употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе;
млечне формуле за бебе; млечни ферменти за
фармацеутску
употребу;
млечни
шећер
за
фармацеутске намене; молескин за медицинске
сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за
фармацеутску употребу; наруквице натопљене
репелентима против инсеката; натријумове соли за
медицинску употребу; нафтни желе [вазелин] за
медицинску употребу; никотинске жваке као помоћ у
одвикавању од пушења; никотински фластери као
помоћ у одвикавању од пушења; нутрацеутски
препарати за терапеутске или медицинске намене;
оловка против брадавица; опијати; опиум;
оподелдок; опотерапијски препарат; остаци од
обраде житарица за дијететску или медицинску
намену; отров за пацове; отрови; памук за
медицинску употребу; папир за заштиту од мољаца;
папир за облоге од слачице; папир за хватање мува;
паразитициди; пастиле за кађење; пастиле за
фармацеутску употребу; пектин за фармацеутску
употребу; пелене-гаћице за бебе; пелене за бебе;
пелене за инконтиненцију; пелене за кућне љубимце;
пелене за пливање за бебе за вишекратну употребу;
пелене за пливање за бебе за једнократну употребу;
пепсин за фармацеутску употребу; пептони за
фармацеутску употребу; пестициди; пијавице за
медицинску употребу; пиретрум прах; пића од
млечног слада за медицинску употребу; подлоге за
бактериолошке културе; полен као додатак исхрани;
помаде за медицинску употребу; помаде за
фармацеутску употребу; порцелан за зубне протезе;
прапарати за туширање за медицинску намену;
прашак од кантариде; препарати за балсамовање за
медицинску
употребу;
препарати
за
бронходилатацију; препарати за дезодорисање
ваздуха; препарати за заустављање крварења;
препарати за заштиту од мољаца; препарати за
кађење за медицинску употребу; препарати за
купање за медицинске сврхе; препарати за лечење
опекотина; препарати за олакшање раста зуба;
препарати за пречишћавање ваздуха; препарати за
промрзлине; препарати за смањење сексуалне
активности; препарати за стерилизацију; препарати
за стерилизацију земље; препарати за третман акни;
препарати за уништавање животињских штеточина;
препарати за уништавање ларви; препарати за
уништавање мишева; препарати за уништавање
мува; препарати за уништавање пужева; препарати за
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уништавање сувих трулих гљива; препарати за
уништавање штеточина; препарати за хемороиде;
препарати за чишћење контактних сочива; препарати
микроелемената за људску и животињску употребу;
препарати од микроорганизама за медицинску или
ветеринарску употребу; препарати против жуљева;
производи за попуњавање шупљина у костима
састављени од живог ткива; прополис за
фармацеутску употребу; прополис као додатак
исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за
једнократну употребу; протеини као додатак
исхрани; протеински додаци исхрани за животиње;
прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства
за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани;
радијум за медицинску употребу; радиоактивне
супстанце за медицинску употребу; радиолошке
контрастне супстанце за медицинску употребу;
рамени повези за хируршке намене; раствори за
контактна сочива; раствори за одстрањивање
фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене;
реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни
папир за медицинску намену; репеленти за инсекте;
репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску
употребу; рицинусово уље за медицинску употребу;
свеће за масажу за терапеутске намене; седативи;
семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани;
серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства
за сушење] за медицинску употребу; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; слад за фармацеутску
употребу; слачица за фармацеутску употребу; сладић
за фармацеутску употребу; сода бикарбона за
фармацеутску употребу; соли за купање за
медицинску употребу; соли за купке од минералне
воде; соли за медицинску употребу; соли минералне
воде; средства за вагинално испирање за медицинске
сврхе; средства за варење за медицинску употребу;
средства за испирање очију; средства за испирање
уста за медицинске намене; средства за
одстрањивање цревних глиста; средства за смањење
апетита за медицинске сврхе; средства за уклањање
вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за
ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви;
стоматолошки восак за моделирање; стрихнин;
субнитрати бизмута за фармацеутску употребу;
сулфонамиди
[лекови];
сумпорни
штапићи
[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за
фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете
антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан
за одбијање инсеката; тампони за менструацију;
тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за
фармацеутску употребу; терапеутски препарати за
купање; термална вода; терпентин за фармацеутску
употребу; терпентинско уље за фармацеутску
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употребу; тимол за фармацетску употребу; тинктура
јода; тинктуре за употребу у медицини; торбе са
лековима, преносиве, напуњене [приручне апотеке];
трава за пушење за медицинску употребу;
трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара;
уље коморача за медицинску употребу; уље од
семена лана као додатак исхрани; уље слачице за
медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви
за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа
средства; фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење опекотина од сунца;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати на бази креча; фенол за фармацеутску
употребу; ферменти за фармацеутску употребу;
фитотерапеутски препарати за медицинске намене;
фластери; фластери са витаминским додацима;
форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за
фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени;
хемијска
контрацептивна
средства;
хемијски
препарати за ветеринарску употребу; хемијски
препарати за лечење филоксере; хемијски препарати
за медицинску употребу; хемијски препарати за
третирање болести винове лозе; хемијски препарати
за третирање болести житарица; хемијски препарати
за третирање буђи; хемијски препарати за третирање
житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање
трудноће; хемијски препарати за фармацеутску
употребу;
хемијски
проводници
за
електрокардиографске електроде; хемијски реагенси
за медицинску или ветеринарску употребу; хемијскофармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке
оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски
улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин;
хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску
употребу; хидроген пероксид за медицинску
употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати
од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за
дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу;
хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за
медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу;
храна
за
бебе;
хранљиве
супстанце
за
микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску
употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу;
цемент за животињска копита; цигарете без дувана за
медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи;
чинолин за медицинску употребу; шампони за
уклањање вашки; шећер за медицинску употребу;
штапићи сладића за фармацеутску употребу;
штитници за очи за медицинске потребе.
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
ЗИС / RS / IPO
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регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
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
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; 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;
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Ж
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; 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
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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.
39
бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; допуњавање аутомата за продају;
допуњавање банкомата готовином; достава новина;
достава порука [курирска служба]; достава робе
наручене
поштом;
железнички
транспорт;
изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова;
изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање електричних винских подрума
[фрижидера];
изнајмљивање
замрзивача;
изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање
контејнера за складиштење; изнајмљивање коња;
изнајмљивање навигационих система; изнајмљивање
простора за паркирање; изнајмљивање просторија за
хлађење; изнајмљивање пртљажника за кров на
возилима; изнајмљивање путничких аутобуса;
изнајмљивање путничких вагона; изнајмљивање
ронилачких звона; изнајмљивање ронилачких одела;
изнајмљивање складишта; изнајмљивање теретних
вагона; изнајмљивање трактора; изнајмљивање
тркачких аутомобила; изнајмљивање чамаца;
испорука енергије; испорука пошиљки; испорука
робе; испорука цвећа; истовар терета; курирске
услуге [достава пошиљки или робе]; лансирање
сателита за друге; ледоломачке услуге; логистичке
услуге у вези превоза [транспортна логистика];
организовање крстарења; организовање превоза за
туристичка путовања; паковање поклона; паковање
робе; паркирање возила; пилотирање; пилотирање
цивилним дроновима; подводна спасавања; подизање
потопљених бродова; поморски превоз; посредовање
у вези са бродовима; посредовање у транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; пратња путника;
превоз амбулантним колима; превоз аутобусом;
превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима;
превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење;
превоз
излетничким
бродовима;
превоз
и
складиштење отпада; превоз камионом; превоз
колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз
путника; превоз робе баржама; превоз туриста;
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
прикупљање рециклираних производа [транспорт];
припремање путних виза и путних исправа за лица
која путују у иностранство; пружање информација о
саобраћају; пружање информација о транспорту;
пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху
путовања; путничке резервације; резервација превоз
а; резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбене услуге; складиштење; складиштење
пртљага; складиштење робе; складиштење чамаца,
бродова; спасавање бродова; спасилачке операције [у
транспорту]; такси превоз; тегљење; трајектни
превоз; трамвајски превоз; транспортне услуге;
уговарање услуга путничког превоз а за друге
коришћењем мрежне апликације; умотавање,
амбалажирање, робе; управљање бранама канала;
услуге возача; услуге вуче возила у квару; услуге
заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг];
услуге
заједничког
путовања
аутомобилом
[карпулинг]; услуге комерцијалног превоза терета;
услуге лучких радника; услуге ношења терета од
стране носача; услуге превоза за туристичка
разгледања; услуге превоза робе тегљачем; услуге
спашавања [транспорт]; услуге флаширања [пуњења
боца]; физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; франкирање поште;
цевоводни транспорт.
(210) Ж- 2021-618
(220) 07.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Shenzhen Green Olive Environmental
Protection Technology Co., Ltd, Room 2605, No.15-3,
Haitian Road, Building C, Zhuoyue Times Square, N23,
Haiwang Community, Xin'an Street, Bao'an District, ,
Shenzhen,, CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.22
(511) 21 посуде [чиније]; сетови за зачине; кутије за
употребу у домаћинству или кухињи; сервиси
[посуђе]; стоно посуђе [изузев кашика, виљушки,
ножева]; посуде за пиће; чачкалице; чаше за пиће;
уметничка дела од порцелана, керамике, печене
глине, теракоте или стакла; керамика за употребу у
домаћинству.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-633
(220) 09.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Томић Андреа, Петра Драпшина 5,
21000, Нови Сад, RS
(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 ,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.20; 24.17.02; 26.01.20; 27.05.01; 29.01.15
(591) тамно зелена, црна, ружичаста, љубичаста,
плава, светло плава, окер, светло зелена, браон.
(511) 3 абразиви; дезодоранси за личну употребу;
дезодоранси за личну употребу [парфимеријски
производи]; етарска уља; козметика; козметика за
животиње; лосиони за косу*; парфимерија; пасте за
зубе*; препарати за полирање; препарати за прање;
препарати за рибање; препарати за чишћење; сапун*;
средства за чишћење за употребу у домаћинству.
5 витамини; витамински препарати*; витаминско
минерални
препарати;
дијететске
супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететски
додаци исхрани; дијететски напици прилагођени за
медицинску употребу; додаци исхрани; медицинска
средства за хигијену; мултивитамински препарати;
напици обогаћени витаминима за медицинске потребе;
напици прилагођени за медицинску употребу; напици
са воћним соком за дијабетичаре прилагођени за
медицинску употребу; препарати микроелемената за
људску употребу; фармацеутски препарати.
35
услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и санитарних
препарата и медицинског материјала.
(210) Ж- 2021-638
(220) 09.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) OmenMedia d.o.o. Beograd-Čukarica,
Водоводска 158, 11030, Чукарица, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, Београд
(540)

REŠITV
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(511) 9 3Д наочаре; close-up сочива; wah-wah педале;
аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре;
азбестне рукавице за заштиту од несреће;
актинометри;
акумулатор,
електрични;
акумулаторске
посуде;
акустичне
мембране;
акустичне спој нице; акустични аларми; акустични
цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона,
електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита,
геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне
батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење
нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за
транспирацију кисеоника; апарат за центрирање
фотографских слајдова; апарати за анализирање
хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за
балансирање; апарати за бележење времена; апарати
за гашење ватре; апарати за глачање фотографских
снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за
демагнетизацију магнетних трака; апарати за
дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за дисање, изузев за
вештачко дисање; апарати за замену игала на
грамофонима; апарати за интерну комуникацију;
апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за
медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за
мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење
дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење раздаљине; апарати за мерење
удаљености; апарати за обраду података; апарати за
обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати
за праћење, који нису за употребу у медицини;
апарати за пренос звука; апарати за прецизна
мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати
за проверу поштанских марака; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за
суфлирање [телепромптeри]; апарати за сушење
фотографских снимака; апарати за тестирање који
нису за медицинску употребу; апарати за увећавање
[фотографски];
апарати
за
ферментацију
[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати
за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и
инсталације за производњу рендгенских зрака, не за
медицинску употребу; апарати и инструменти за
астрономију; апарати и инструменти за вагање;
апарати и инструменти за физику; апарати и
инструменти за хемију; апарати и опрема за
спашавање
живота;
апертометри
[оптика];
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни
апарати за обуку; аудио и видео пријемници; аудио
интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори
ниског притиска у гумама возила; ауто-радио;
бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ];
барометри;
батерије,
електричне;
батерије,
електричне, за возила; батерије за електронске
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цигарете;
бежични
телефони;
бетатрони;
биометријске личне карте; биометријски пасоши;
биочипови; блицеви [фотографски]; блиц лампе
[фотографске]; браве, електричне; бројачи; бројачи
корака; бројачи навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за
бебе; ваге за купатила; ваге са анализатором телесне
масе; вакум-метри; вакумске цеви [радио];
вариометри; ватрогасна црева; ватростално стакло
[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца
ветра; ветром ери [анемометри]; видео екрани; видео
касете; видео пројектори; видео рекордери; видео
телефони; видео-траке; видео уређаји за надгледање
беба;
визири
за
шлемове;
вискови;
високофреквентни апарати; вођице или олово за
дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен;
волтметри; временски прекидачи, аутоматски;
галванометри; галванске батерије; галванске ћелије;
гасометри [инструменти за мерење]; геодетске
справе и инструменти; говорне цеви; грамофони;
гранични мерач [столарија]; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са
интернета; громобрани; даљинометри; датотеке
слика које се могу преузимати; ДВД плејери;
двогледи; дензиметри; дензитометри; дестилацијске
посуде за лабораторијске експерименте; детектори;
детектори дима; детектори фалсификованог новца;
дигиталне метеоролошке станице; дигитални знаци;
дигитални рамови за фотографије; дигитални
термостати
за
контролу
климатизације;
дијагностички апарати, не за медицинску употребу;
динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД];
дисаљке; диск драјвери за рачунаре; дискови за
снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју];
дифракциони апарат у микроскопији за преламање
спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери;
дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери
[аудио
апарати];
екрани
за
фотогравуру;
електрифициране ограде; електрична звона на
вратима; електричне жице; електричне инсталације
за даљинско управљање индустријским процесима;
електричне инсталације за спречавање провала;
електричне спој нице; електричне утичнице;
електрични адамери; електрични апарати за
даљинско
паљење;
електрични
апарати
за
комутацију; електрични водови; електрични каблови;
електрични колектори; електрични претварачи;
електрични проводници; електрични утикачи;
електрични цевоводи; електро-динамички апарати за
даљинско управљање сигналима; електродинамички
апарати за даљинску контролу железничке пруге;
електролизатори;
електромагнетни
калемови;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске огрлице за дресуру
животиња; електронске оловке [за видео¬дисплеје];
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
електронске публикације које се могу преузимати;
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електронске табле за обавештења; електронске цеви
за појачавање; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски планери; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне
телефоне који се могу преузети; епидијаскопи;
ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за
осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација];
затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног
кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за
авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; заштитни уређаји за личну употребу у
случају несреће; заштитни уређаји против
рендгенског зрачења, не за медицинску употребу;
звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона
[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине;
звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле
за грамофоне; идентификационе облоге за
електричне каблове; идентификациони конци за
електричне жице; издавачи карата; инвертори струје;
индикатор и брзине; индикатори губитка струје;
индикатори за количину; индикатор и нивоа воде;
индикатори притиска; индикатори притиска за
вентиле; индикатори температуре; индуктори [за
струју];
инкубатори
за
културе
бактерија;
инструменти за геодетско мерење; инструменти за
испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука;
инструменти за мерење висине; инструменти за
мерење вискозитета, густине; инструменти за
нивелацију;
инструменти
за
нивелирање;
инструменти за одређивање азимута; инструменти за
осматрање; инструменти и машине за тестирање
материјала; инструменти који садрже окуларе;
интегрисана кола; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; интерфејси за
рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи
струје; јастучићи за слушалице; јонизациони
апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде;
каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким
влакнима; калеми, електрични; калемови за
пригушивање;
калемови
[фотографски];
калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери;
кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за
медицинску и кућну употребу; капиларне цеви;
капсуле за спасавање у случају природних
катастрофа; картице са интегрисаним колима
[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони;
катанци, електронски; катоде; катодни антикорозивни апарати; кациге за виртуелну стварност;
кертриџи за мастило, празни, за штампаче и
фотокопир апарате; кинематографске камере;
кинематографски филм, осветљен; клепетуше за
усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари;
ЗИС / RS / IPO
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коаксијални каблови; кодиране картице за
откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране
наруквице за идентификацију, магнетне; командне
ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за
видео игре; коморе за декомпресију; компакт
дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери;
компаратор; компаси за одређивање правца;
компјутерске периферне јединице; компјутерски
хардвер; комутатори; кондензатори; конектори
[струјни]; контакти, електрични; контакти за
електричне линије; контактна сочива; контролне
табле [за струју]; контролни инструменти за котлове;
контролни сатови [уређаји за евиденцију времена];
корективна
сочива
[оптичка];
космографски
инструменти; криптографски кључеви који се могу
даунлаудовати за примање и трошење криптовалуте;
кристали галенита [детектори]; кројачки метар;
кружни
логаритмар;
купе
за
саобраћајну
сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за
контактна сочива; кутије за микроскопска стакла;
кутије за наочаре; кутије посебно направљене за
фотографске апарате и инструменте; кућишта за
акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске
посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски
роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за
мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер
земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачунари;
ласери, који нису за медицинску употребу; лењири
[мерни инструменти]; летве за нивелисање
[инструменти за геодетско мерење]; либеле
[инструменти
за
утврђивање
хоризонтале];
лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти
[PDA]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за
обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару
возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу];
магичне лампе [пројектори нацртаних слика у
простору]; магнети; магнетне жице; магнетне
идентификационе картице; магнетне траке; магнетне
траке за рачунаре; магнетни декодери; магнетни
диско ви; магнетни носиоци података; магнетофони;
манометри; маркери за обележавање ивица; маске за
заваривање; математички инструменти; материјали
за електричне водове [жице, каблови]; матрице
[мерни инструменти]; машине за бројање и
сортирање новца; машине за гласање; машине за
диктирање; машине за мерење тежине; машине за
рачунање; машине за фактурисање; машине са
перфорираним картицама за канцеларије; мегафони;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; мембране за научне апарате; меморијске
картице за машине за видео игре; мерачи; мерачи
величине прста; мерачи величине прстена; мерачи
висине; мерачи за нарезивање шрафова; мерачи
[инструменти за мерење]; мерачи јачине алкохола;
мерачи километраже за возила; мерачи површине,
сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи
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протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина;
мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије;
мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти];
мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти;
мерни инструменти, електрични; мерни компаси;
метал детектори за индустријску или војну примену;
метеоролошки балон и; метеоролошки инструменти;
метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми
за апарате који се покрећу бројачем; механизми за
апарате који се покрећу кованицама; механички
знаци;
механички
или
светлећи
сигнали;
микрометарски завртњи за оптичке инструменте;
микрометри;
микропроцесори;
микроскопи;
микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; млазнице за
ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми;
монитори
[компјутерска
опрема];
монитори
[компјутерски програми]; морнарички компаси;
мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од
несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке,
фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати
који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони
апарати за возила [путни рачунари]; навигациони
инструменти; навлаке за PDA уређаје [личне
дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове;
навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори
температуре, не за медицинске намене; намештај
посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце;
наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања;
наутички апарати и инструменти; неонски знаци;
нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни
звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за
ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за
електричне калемове; носачи тамних плоча
[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем;
носиви рачунари; носиви уређаји за мерење
активности; носни чепови за пливаче и рониоце;
ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични
осветљивачијаја; огледала за инспекцију рада; одећа
за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за
заштиту од пожара; одећа отпорна на метке;
озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у
фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска;
омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни
рачунарски програми, снимљени; оплате за
електричне каблове; опрема за телефонирање
слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи;
оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива;
оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и
инструменти; оптички дискови; оптички компакт
дискови [ЦД-ром]; оптички кондензатори; оптички
носиоци података; оптички читачи слова, симбола;
органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи;
ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима;
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осцилографи; отпорници, електрични; паметне
наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти];
паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци
за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг
сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за
лабораторијску
употребу;
пешчани
сатови;
пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви;
планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за
означавање; плутаче за спасавање; подлоге за
"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове
за рониоце; појасеви за тело као потпора при
подизању терета; појачала; поклопци за фотографска
сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара;
покривала за главу као заштитни шлемови;
полариметри; полупроводници; полупроводничке
плочице за израду интегрисаних кола; постоља за
реторте; постоља за, фотографске апарате; посуде за
испирање
[фотографске];
предајни
уређаји
[телекомуникациони];
прекидачи,
електрични;
прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; преносници електронских сигнала;
прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме
[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора;
пројектни
екрани;
пројектори
слајдова;
противпожарна ћебад; противпожарни аларми;
противпожарни излази; противпожарни чамци;
против провални упозоравајући апарати; процесори
[централна јединица за обраду података]; прслуци за
спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за
гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за
електричне акумулаторе; пуњачи за електронске
цигарете; радари; радио апарати; радиолошки
апарати за индустријску употребу; радиолошки
екрани за индустријску употребу; радио пејџери;
радио-телеграфски склопови; радио-телефонски
склопови; разводна кутија [струјна]; разводна
кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за
струју]; разводне табле; разводне табле [за струју];
разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за
електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори;
рачунаљке; рачунари; рачунарска меморија, уређаји;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
регистар касе; регулатори брзине за грамофоне;
регулатори јачине светла, електрични; регулатори
напона за возила; регулатори преоптерећења напона;
регулатори сценске расвете; регулациони апарати,
електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју];
резонатори за откривање подземних вода; релеји,
електрични; рендгенске фотографије, које нису за
медицинску употребу; рендгенске цеви, не за
медицинске намене; рендгенски апарати, не за
медицинску
употребу;
рендгенски
филмови,
осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање
ЗИС / RS / IPO
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ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко
дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за
спречавање незгода; рефрактометри; решетке за
батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни
надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка
одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну
стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице
за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску
употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски
речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са
квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи
или механички знаци за путеве; светломери;
светлосна сигнализација; светлосни електронски
показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни
моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни;
сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају
[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне
звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете,
неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнал ни
панели, светлећи или механички; сигурносне мреже;
сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за
седишта возила и за спортску опрему; сигурносни
рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји
за кодирање]; симулатори за обуку оживљавања;
симулатори управљања и контроле возила; сирене;
системи за распршивање за противпожарну заштиту;
скале за мерење величине слова; скеле за спашавање;
скенери [опрема за обраду података]; слајдови
[фотографски];
слушалице;
слушалице
за
комуникацију на даљину; смартфони [паметни
телефони];
снопови
електричних
жица
за
аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за
производњу електричне енергије; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке
ласерске сигналне ракете; спектографски апарати;
спектроскопи; специјална одећа за лабараторије; спој
нице за жице [за струју]; спојнице [опрема за обраду
података]; спортске наочаре; спортске пиштаљке;
спортски штитници за уста; справе за гашење ватре;
справе за гашење пожара; стакла за наочаре;
стаклено мерно посуђе; сталци за сушење
[фотографски]; сталци прилагођени за лаптопове;
станице за пуњење електричних возила; стереоскопи;
стереоскопски
апарат;
столарски
лењири;
стробоскопи; стубови за бежичне антене; сушилице
за употребу у фотографији; таблет рачунари;
таксиметри; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; тастери за звона; тахометри; тегови;
телевизијски апарати; телевизијски апарати који се
покрећу кованицама; телеграфске жице; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
ЗИС / RS / IPO
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телекомуникациони преносници; телепринтери;
телескопи; телескопски нишани за артиљерију;
телефонске
жице;
телефонске
секретарице;
телефонски апарати; телефонски преносници;
телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за
возила или животиње; термалне камере; терминали,
електрични; терминали за кредитне картице;
термионске цеви; термометри, не за медицинску
употребу; термостати; термостати за возила; термохигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи,
празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи
звука; торбе за лаmопове; тотализатори [сатови за
бодове на спортским теренима]; траке за мобилне
телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење
глава за снимање; транзистори [електронски];
транспоидери; трансформатори [за струју]; триоде;
троношци за камере; ћебад за преживљавање;
убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко];
угаони лењири за мерење; углови за мерење;
угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре;
украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила;
управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за
мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент];
уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине
наночестица; уређаји за глобално позиционирајући
систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске
ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење
дебљине коже; уређаји за мерење сателитских
сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за
монтажу кинематографских филмова; уређаји за
надгледање
беба;
уређаји
за
пројектовање
виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за
струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил
машине;
филмови,
осветљени;
филтери
за
респираторне маске; филтери за ултравиолетне
зраке, за фотографију; филтери за употребу у
фотографији; флопи дискови; флуоресцентни
екрани; фотографска камера; фотографске мембране;
фотографски екрани; фотографски објективи;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; фотометри; фотонапонске ћелије;
фототелеграфски апарат; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; хелиографски
апарат; хигрометри; хидромерачи киселости;
хидрометри; холограми; хорне за звучнике;
хроматографски апарати за лабораторијску употребу;
хронографи [апарати за бележење времена];
хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом;
цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним
пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони;
ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара;
црне кутије [за снимање података]; цртани филмови;
чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце;
чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова;
читачи електронских књига; читачи [опрема за
обраду података]; џепни електронски преводиоци;
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џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за
узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови
за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло];
штампана кола; штампане плоче; штампачи за
рачунаре; штампачи улазница; штитиници од азбеста
за ватрогасце; штитници главе за спорт; штитници за
зубе; штитници за колена за раднике; штитници од
искри; штитови за лице за раднике.
35 aдминистративна 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 трошкова и
цене коштања; 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; испнтивање 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 per click оглашавање]; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; 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
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намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању; пословна
испнтивања; 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; 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
ЗИС / RS / IPO
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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.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; 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 дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; 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 новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
ЗИС / RS / IPO
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телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
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 телевизијског 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 за рекламне сврхе;
писање текстова; планирање забава [забава];
подучавање; подучавање аикида; подучавање џудоа;
позоришна
продукција;
покретне
библиотеке;
практична настава [обука путем демонстрације];
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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.
(210) Ж- 2021-655
(220) 14.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Новак Радуловић, Саве Ковачевића 9,
11050, Београд-Звездара, RS
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(540)

(531) 03.01.14; 03.01.24; 11.03.04; 26.01.15; 26.01.22;
27.05.01; 27.05.09; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) браон-HEX #765942, Pantone 2321C; тамно браонHEX #513926, Pantone 476C; тамно браон-HEX#3b2313,
Pantone Black 4C; плава-HEX#71a0a8, Pantone 2211C;
жута-HEX #fece07, Pantone 116C; светло жута-HEX
#ded29b, Pantone 5807C; бела-HEX #ffffff.
(511) 32 пиво; але пиво од ђумбира; сладно пиво;
пивски слад; безалкохолни воћни напици; воћни
сокови; сирупи за пића; воде (пића); минерална вода
(пиће); лимунаде; сокови од поврћа (пића); коктели,
(безалкохолни); безалкохолни напици на бази меда;
смутис (кашасти напици од воћа или поврћа);
безалкохолни напици са укусом кафе; безалкохолни
напици са укусом чаја.
43
услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
ресторана; услуге ресторана за самопослуживање;
сулуге барова.
(210) Ж- 2021-668
(220) 16.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE
PAKOVANJA TERRA PRODUCTION DOO
INĐIJA, Војводе Путника 78, Инђија, RS
(740) Александра Вуковић, Краљице Наталије 46/16, Београд
(540)

(531) 02.01.04; 10.03.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) плава, црна, браон, беж, бела.
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(511) 32 безалкохолна пића; пиво, але на бази
ђумбира; пиво од ђумбира; безалкохолни воћни
напици; воћни сокови; сокови од поврћа (пића);
аперитиви безалкохолни; коктели безалкохолни;
коктели на бази пива; освежавајућа безалкохолна пића.
33 алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која
садрже воће.
(210) Ж- 2021-670
(220) 16.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE
PAKOVANJA TERRA PRODUCTION DOO
INĐIJA, Војводе Путника 78, Инђија, RS
(740) Александра Вуковић, Краљице Наталије 46/16,
Београд
(540)

(531) 02.03.04; 10.03.07; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.05;
29.01.06; 29.01.08
(591) љубичаста, розе, жута, бела, светло љубичаста, црна.
(511) 32 безалкохолна пића; пиво, але на бази ђумбира;
пиво од ђумбира; безалкохолни воћни напици; воћни
сокови; сокови од поврћа (пића); аперитиви
безалкохолни; коктели безалкохолни; коктели на бази
пива;
освежавајућа
безалкохолна
пића.
33 алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која
садрже воће.
(210) Ж- 2021-678
(220) 20.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) ENERGY STAR INTERNATIONAL DOO
BEOGRAD, Немањина 4/9, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.04; 02.09.14; 27.05.02
ЗИС / RS / IPO
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(511) 32 пиво.
33 вино; јабуковача, крушковача (ракија); жестока
пића; битер (горка алкохолна пића).
(210) Ж- 2021-713
(220) 22.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) JNT Systems, Inc., 1209 Orange Street,, 19801
Wilmington, Delaware, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

HELIX
(511) 9 апарати који се користе за рачунарство у
облаку; компјутерски хардвер за вештачку
интелигенцију, машинско учење, учење алгоритама и
анализу података; снимљени софтвер за вештачку
интелигенцију, машинско учење, учење алгоритама и
анализу података, који се може преузети; софтвер за
употребу код осмишљавања и развијања алгоритама
за машинско учење, дубоке неуронске мреже,
анализу података; софтверске библиотеке за
употребу код осмишљавања и развијања алгоритама
за машинско учење и дубоке неуронске мреже;
софтверске библиотеке за употребу код анализе
података; графички софтвер; драјвери за софтвере;
компјутерски
хардвер
и
софтвер
високих
перформанси; јединице за обраду графике (гпус),
чипсетови за компјутерску графику; јединице за
обраду видео фајлова; јединице за обраду аудио
фајлова;
процесори
дигиталних
сигнала;
компјутерски хардвер и софтвер за приказивање
слика, видео фајлова и података; графичке картице,
апарати за снимање, пренос, пријем и манипулисање
сликама и подацима; компјутерски хардвер и
софтвер за приказивање анимација и видео фајлова;
хардвер и софтвер за стриминг садржаја, слика и
података; компјутерски хардвер, наиме улазне
јединице, излазне јединице, контролери меморије,
контролери компјутерских периферних јединица и
контролери графике; компјутерски хардвер високих
перформанси са специјализованих карактеристикама
за побољшање способности играња игрица;
снимљени софтвер и софтвер који се може
преузимати а који се користи за компјутерске
игрице; хардвер за компјутерску меморију;
меморијске картице; меморијске плоче; модули
компјутерске
меморије;
непромењива/трајна
компјутерска меморија; електронска меморија;
графичка меморија; сервери компјутерске мреже;
хардвер за приступ мрежном серверу; снимљени
компјутерски софтвер и компјутерски софтвер који
се може преузимати а који се користи за контролу и
управљање приступом сервер апликација; биос
(основни улазни излазни систем) који се може
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Ж
преузимати, биос компјутерских програма; софтвер
компјутерског оперативног система који је снимљен
и може се преузимати; компјутерски софтвер и
фирмвер за фирмвер програма оперативног система а
који је снимљен и може се преузимати; софтвер за
компјутерске игрице и софтвер за компјутерску 3д
графику који је снимљен и може се преузимати;
софтверске библиотеке и фајлови са електронским
подацима који се могу преузимати а који се користе
код
дизајнирања
интегралних
кола
и
полупроводника;
софтвер
интерфејса
за
програмирање апликација (апи) који се користи за
приказивање, манипулацију и обраду слика;
компјутерски
хардвер;
интегрална
кола;
полупроводници;
микропроцесори;
централне
јединице за обраду података (цпу); процесори који се
могу програмирати; штампане плоче; матичне плоче;
графичке плоче; компјутерске радне станице;
електронски и компјутерски екрани; електронски и
компјутерски улазни и излазни хардвер за медије и
екране
компјутера;
компјутерски
сервери;
суперрачунари; компјутери високих перформанси.
42
техничке консалтинг услуге из области
конструисања дата центара, решења за приватна и
јавна рачунарства у облаку, и процене и
имплементације интернет технологије и услуга;
дизајн и развој компјутерског хардвера и софтвера;
компјутерске услуге, наиме интегрисање средина
јавног и приватног рачунарства у облаку; пружање
виртуелних компјутерских система, јединица за
обраду графике и виртуелних компјутерских средина
путем рачунарства у облаку у виду платформе као
услуге; рачунарство у облаку у виду софтвера за
употребу код машинског учења, скалабилног
машинског учења, анализе података и развоја
дубоких неуронских мрежа; пружање рачунарских
услуга заснованим на рачунарству у облаку у
области машинског учења, вештачке интелигенције,
алгоритама учења и анализе података; електронско
складиштење података; суперрачунарство зановано
на рачунарству у облаку у виду софтвера за употребу
у областима вештачке интелигенције, машинског
учења, дубоког учења, рачунарства високих
перформанси,
дистрибуираног
рачунарства,
виртуализације, статистичког учења, и предиктивне
аналитике;
услуге
развоја
електронских
и
интерактивних мултимедијалних игара; дизајн
софтвера за обраду слика; пружање привремене
употребе софтвера који се не може преузети за 3д
визуелизацију, 3д моделирање и 3д приказивање;
пружање привремене употребе софтвера који се не
може преузети за унапређење компјутерских
перформанси, за руковање интегралним колима,
полупроводницима, компјутерским чипсетовима и
микропроцесорима, и у сврху играња игрица;
пружање привремене употребе софтвера који се не
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може преузети за употребу као интерфејса за
програмирање апликација (апи); софтвер као услуга,
наиме, пружање суперрачунарске платформе и
платформе за игрице засноване на рачунарству у
облаку.
(210) Ж- 2021-718
(220) 23.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) IDJWorld d.o.o. Beograd, Панчевачки пут 36в,
11000, Београд, RS
(540)

PILIĆI
(511) 9
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.
35
оглашавање, вођење послова; пословно
управљање, канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-719
(220) 23.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) IDJWorld d.o.o. Beograd, Панчевачки пут 36в,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 03.07.19; 27.01.16; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06
(591) жута (fec000), светло црвена (ff514a), црвена
(c60e1f), бела (ffffff).
(511) 9
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.
35
оглашавање, вођење послова; пословно
управљање, канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-720
(442) 30.07.2021.

(220) 23.04.2021.

ЗИС / RS / IPO
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(731) IDJWorld d.o.o. Beograd, Панчевачки пут 36в,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06
(591) жута (fec000), светло црвена (ff514a), црвена
(c60e1f), бела (ffffff).
(511) 9
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.
35
оглашавање, вођење послова; пословно
управљање, канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-727
(220) 23.04.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs, Rákóczi u. 81., H3574, HU
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 24.15.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамноплава, црвена, плава.
(511) 33 алкохолна пића; цидери (ферментисана
алкохолна пића на бази јабуке или крушке); газирана
алкохолна пића; газирана алкохолна пића са укусом
воћа; све претходно наведене робе искључујући
алкохолна пића која садрже чај.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2021-790
(220) 06.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) NOVA BEBE D.O.O. NOVA PAZOVA,
Младена Стојановића 29, 22330, Нова Пазова, RS
(740) Адвокат Лука Обрадовић, Милоша Савчића
8/3, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) розе, бела.
(511) 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.
21
кућне или кухињске справе и посуде;
посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и
кашика; чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено
или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла;
стакларија, порцелан и грнчарија.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2021-901
(220) 19.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Борис Стојановић, Партизанска 37,
Смедерево, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
канцеларијски
послови.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања.
(210) Ж- 2021-910
(442) 30.07.2021.

(220) 18.05.2021.
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Ж
(731) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

(531) 01.15.15; 04.05.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава, жута, наранџаста.
(511) 5 дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
32 безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића;
минералне и содне воде; енергетска пића.
(210) Ж- 2021-911
(220) 20.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Basilea Pharmaceutica AG, Grenzacherstrasse
487, 4058 Basel, CH
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.03; 26.02.09; 26.07.01; 27.05.01
(591) жута, зелена, наранџаста и љубичаста.
(511) 5 фармацеутски препарати и супстанце, наиме
антимикотици.
(210) Ж- 2021-916
(220) 20.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) NUL Apps preduzeće za proizvodnju trgovinu I
usluge d.o.o. Beograd-Rakovica, Видиковачки венац
53, 11090, Београд-Раковица, RS
(740) Адвокат Марија Томић, Краља Милана 33/6,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(591) наранџасто-бела боја
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(511) 35
oглашавање, рекламирање, маркетинг,
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи,
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге, услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе, оптимизација претраживача за
промоцију продаје, оптимизација саобраћаја за
интернет странице, маркетинг у оквиру издавања
софтвера, компјутерско управљање подацима.
42 рачунарско програмирање, израда и одржавање
веб страница за друге, дизајнирање рачунарског
софтвера, дизајнирање
рачунарских система,
инсталирање рачунарског софтвера, ажурирање
рачунарског софтвера, графички дизајн, саветовање
у области рачунарског софтвера, саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског хардвера,
хостинг
рачунарских
сајтова,
креирање
и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије],
услуге
дизајнирања
паковања,
унутрашњи дизајн, услуге кодирања податка,
графички
дизајн
промотивног
материјала.
45 услуге онлајн друштвених мрежа.
(210) Ж- 2021-920
(220) 24.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) NE Property B.V. , Claude Debussylaan 7, 1082
MC Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SPOT MALL APP
(511) 9
апликације за рачунарске софтвере;
апликације за рачунарске софтвере које нуде
информације потрошачима, наиме о тржним
центрима затвореног типа, тржним центрима
отвореног типа, продавницама у тржним центрима
затвореног типа, тржним центрима отвореног типа,
ресторанима у тржним центрима затвореног типа,
тржним центрима отвореног типа, догађајима,
промоцијама у тржним центрима затвореног типа,
тржним центрима отвореног типа, као и другим
местима од интереса у тржним центрима затвореног
типа, тржним центрима отвореног типа; мобилне
апликације; мобилне апликације које нуде
информације потрошачима, наиме о тржним
центрима затвореног типа, тржним центрима
отвореног типа, продавницама у тржним центрима
затвореног типа, тржним центрима отвореног типа,
ресторанима у тржним центрима затвореног типа,
тржним центрима отвореног типа, догађајима,
промоцијама у тржним центрима затвореног типа,
тржним центрима отвореног типа, као и другим
местима од интереса у тржним центрима затвореног
типа, тржним центрима отвореног типа; апликације
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за софтвере које се могу преузимати; софтвери за
мобилне уређаје; софтвери за малопродају; софтвери
за електронску трговину; софтверске платформе.
35 оглашавање; прикупљање разноврсне робе у
корист других, изузев њеног превоза, омогућавајући
купцима да на прикладан начин прегледају и купе ту
робу путем веб сајтова, онлајн платформи;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга.
42
развој
софтвера,
програмирање
и
имплементација; израда интернет платформи за
електронску трговину.
(210) Ж- 2021-930
(220) 25.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Татјана Пешкир and Весна Арабаџић,
Станоја Главаша 77в , 11224 , Врчин, RS i Друге
тузланске бригаде 3, 75000 , Тузла, BA
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.23; 24.17.02; 25.01.01; 26.11.03; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло сива, плава, црвена.
(511) 41
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; издавање
текстова, осим рекламних текстова; настава, обука,
услуге пружања обуке; организовање и вођење
колоквијума; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; практична настава
[обука путем демонстрације]; припрема и вођење
семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање и вођење радионица [обука]; онлајн
издавање електронских књига и часописа; електронско
издаваштво;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу преузимати;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; писање текстова;
организовање и вођење образовних форума уживо;
пренос знања и искуства [обучавање]; асистенти за
лица са посебним потребама.
(210) Ж- 2021-932
(220) 25.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Tving Co., Ltd., 15F, DMC DIGITALCUBE, 34,
Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, KR
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TVING
(511) 38 телевизијско емитовање уз претплату;
пренос вести; услуге преноса података, аудио
садржаја, видео садржаја, игрица и мултимедијалног
садржаја на захтев; услуге стриминга дигиталних
медија; стриминг дигиталног медијског садржаја за
друге; пружање приступа мобилним интернет
порталима; пренос текстуалних порука и видео
садржаја путем апликација за мобилне уређаје;
стриминг видео садржаја; електронски пренос
порука за сервис информација о куповини; пружање
услуга онлајн причаоница; сателитски пренос и
емитовање телевизијских програма; емитовање
кабловске телевизије; емитовање филмова и
телевизијских садржаја путем мреже мобилне
комуникације; услуге интернетског емитовања;
пружање приступа сајтовима са дигиталном музиком
на интернету; пренос визуелног садржаја путем
интернета; емитовање програма путем интернета;
емитовање телевизијских програма коришћењем
телевизијских услуга видеа на захтев и плаћања по
гледању; емитовање видео садржаја на захтев;
омогућавање приступа интернет порталима који нуде
програме видео програма на захтев; емитовање
програма
кабловске
телевизије;
пренос
телевизијских програма; емитовање телевизијских
програма; пренос мултимедијалног садржаја путем
комуникационих
мрежа;
изнајмљивање
телекомуникационих
машина
и
апарата;
изнајмљивање опреме за емитовање; изнајмљивање
телевизијских декодера.
(210) Ж- 2021-933
(220) 25.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Genzyme Corporation (Massachusetts
corporation), 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

QFITLIA
(511) 5 фармацеутски препарати за превенцију и
лечење кардиоваскуларних болести и болести
централног
нервног
система;
фармацеутски
препарати за лечење канцера, тром бозе и
респираторних болести; фармацеутски препарати за
лечење ретких поремећаја крви; фармацеутски
препарати за превенцију и третман инфективних
болести, нарочито вирусних и бактеријских
инфекција.
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Ж
(210) Ж- 2021-934
(220) 25.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310, Шимановци, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-963
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) GALAFARM d.o.o., Сретена Младеновића 30,
Београд, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

NATURAL VIBES
(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.
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.
(210) Ж- 2021-935
(220) 25.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13, 22310,
Шимановци, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 29.01.07
(591) браон.
(511) 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.
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.
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(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06
(591) сива.
(511) 3 козметичка уља за кожу и косу ; креме за лице и
тело ; маст за усне, лице, тело ; лосион за лице, ноге ;
талк пудери за тоалетну употребу, бебе, ноге.
5
гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу ; гел за дезинфекцију руку и коже ;
средства за дезинфекцију за употребу у домаћинству.
35 велепродаја и малопродаја робе: козметичка уља
за кожу и косу; креме за лице и тело; маст за усне и
тело; лосион за лице, тело, ноге; талк пудери за
тоалетну употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер за
бебе; гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу; гел за дезинфекцију руку и коже; средства
за дезинфекцију за употребу у домаћинству. Продаја
преко интернета робе: козметичка уља за кожу и
косу; креме за лице и тело; маст за усне и тело;
лосион за лице, тело, ноге; талк пудери за тоалетну
употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер за бебе;
гелови, креме и раствори за дерматолошку употребу;
гел за дезинфекцију руку и коже;средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству.
(210) Ж- 2021-964
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) GALAFARM d.o.o., Сретена Младеновића 30,
Београд, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.03.14; 05.07.13; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06
(591) зелена, љубичаста, сива, бела.
(511) 3 козметичка уља за кожу и косу; креме за
лице и тело; маст за усне и тело; лосион за лице,
тело, ноге; талк пудери за тоалетну употребу, бебе,
ноге; крема, маст, пудер за бебе.
5
гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу; јестива рибља уља за медицинску
употребу репеленти против комарац а у гелу, спреју,
стику ; гел за дезинфекцију руку и коже; средства за
дезинфекцију
за
употребу
у
домаћинству.
35 велепродаја и малопродаја робе: козметичка уља
за кожу и косу; креме за лице и тело; маст за усне и
тело; лосион за лице, тело, ноге; талк пудери за
тоалетну употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер за
бебе; гелови, креме и раствори за дерматолошку
употребу; јестива рибља уља за медицинску
употребу; репеленти против комараца у гелу, спреју,
стику; гел за дезинфекцију руку и коже;средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству. Продаја
преко интернета робе: козметичка уља за кожу и
косу; креме за лице и тело; маст за усне и тело;
лосион за лице, тело, ноге; талк пудери за тоалетну
употребу, бебе, ноге; крема, маст, пудер за бебе;
гелови, креме и раствори за дерматолошку употребу;
јестива рибља уља за медицинску употребу;
репеленти против комараца у гелу, спреју, стику; гел
за дезинфекцију руку и коже;средства за
дезинфекцију за употребу у домаћинству.
(210) Ж- 2021-966
(220) 28.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) ELBET d.o.o., Војводе Степе 301, Београд, RS
(540)

Ж
(531) 18.05.10; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 рачунарски софтвер, снимљени.
42 изнајмљивање рачунарског софтвера.
(210) Ж- 2021-968
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.1
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, Pantone Black 7C,
HEX#323232, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB 202 258 103.
(511) 16
хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
35 оглашавање, вођење, организовање и управљање
пословањем, канцеларијски послови.
36
послови
везани
за
непокретности.
41 разонода, спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-969
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) 9
рачунарски софтвер, снимљени.
42 изнајмљивање рачунарског софтвера.
(210) Ж- 2021-967
(220) 28.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) ELBET d.o.o., Војводе Степе 301, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, Pantone Black 7C,
HEX#323232, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB 202 258 103.
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Ж
(511) 16
хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
35 оглашавање, вођење, организовање и управљање
пословањем, канцеларијски послови.
36
послови
везани
за
непокретности.
41 разонода, спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-970
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна-CMYK 0 0 0 100, Pantone Black 3C,
HEX#000000, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB R0 G0 B0.
(511) 16
хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
35 оглашавање, вођење, организовање и управљање
пословањем, канцеларијски послови.
36
послови
везани
за
непокретности.
41 разонода, спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-972
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна-CMYK 0 0 0 100, Pantone Black 3C,
HEX#000000, RGB 50 50 50; бела-CMYK 0 0 0 0,
Pantone White, HEX #ffffff, RGB 255 255 2550;
бронзана-CMYK 25 40 65 0,Pantone 7508C, HEX
#ca9e67, RGB R0 G0 B0.
(511) 16
хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
35 оглашавање, вођење, организовање и управљање
пословањем,
канцеларијски
послови.
36
послови
везани
за
непокретности.
41 разонода, спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-971
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.03
(511) 16
хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
35 оглашавање, вођење, организовање и управљање
пословањем, канцеларијски послови.
36
послови
везани
за
непокретности.
41 разонода, спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-973
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Tri Lista Duvana d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд-Нови Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.11
(591) CMYK 25 40 65 0, Pantone 7508C, HEX #ca9e67,
RGB 202 158 103
(511) 16
хартија, картон, штампане ствари,
фотографије,
канцеларијски
материјал
и
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канцеларијски, пластични материјал за паковање,
штампарска слова.
35 оглашавање, вођење, организовање и управљање
пословањем,
канцеларијски
послови.
36
послови
везани
за
непокретности.
41 разонода, спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-979
(220) 31.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard ,
90064, Los Angeles CALIFORNIA , US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

LEAGUE OF LEGENDS
(511) 3 уља за бебе; влажне марамице за бебе; гелови
за купање; уља за купање; прашкови за купање; соли за
купање; креме за тело; уља за тело; спрејеви за тело;
освеживачи даха; пенушаве купке; козметички
препарати; козметика; зубне пасте и прашкови; сапуни
за лице; мириси; шампони за косу; балзами за косу;
сапуни за руке; лосиони за руке; течни сапуни;
шминка; водица за уста; препарати за обликовање косе,
немедицински; немедецински производи за заштиту од
сунца за козметичку употребу; препарати за негу усана,
немедицински; парфеми; немедицински шампони за
кућне љубимце; гелови за туширање; препарати за
заштиту од сунца; препарати за сунчање; пасте за зубе
у гелу; пасте за зубе.
6 наградне плоче од обичних метала; кутије од
обичних метала; медаље; метални сандуци; металне
идентификацијске наруквице које нису израђене од
племенитих метала; металне касице прасице;
метални прстенови; украсне значке израђене
углавном од метала; кипови од обичних метала;
фигурице од калаја; трофеји од обичних метала.
9 аудио звучници; пуњачи батерија; батерије; кациге
за бицикле; празне меморијске флеш картице; празни
усб уређаји; фотоапарати; футроле за мобилне
телефоне; процесори (централни уређаји за обраду
података) (рачунарски хардвер); прикључне станице
за рачунаре; рачунарски хардвер; рачунарски
мишеви; рачунарски монитори; рачунари; украсни
привесци за мобилне телефоне; украсни магнети;
дигитални материјали, наиме, токени који се не
мењају (нфт); дигитални медији, наиме, аудиовизуелни медијски садржај из подручја забаве,
музике, видео игара, играња видео игара и турнира у
видео играма, који се може преузимати; дигитални
медији наиме, медијски садржај из подручја забаве,
музике, музичких видео записа, видео игара и
играња видео игара, медијски садржај који се може
преузимати;
уређаји
за
пренос
(стриминг)
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дигиталних медија; дигиталне ознаке; софтвер за
игре проширене стварности који се може
преузимати; рачунарски софтвер за чување екрана
који се може преузимати; рачунарски софтвер који
се може преузимати за управљање трансакцијама
користећи блокчејн технологију; рачунарски софтвер
који се може преузимати за трговање, гледање и
управљање дигиталним колекционарством, односно
за уметност, целулоидне фолије за цртане филмове,
слике, фотографије, картице за трговање и видео
записе; софтвер за позадину рачунара који се може
преузимати; дигитални медији који се могу
преузимати, наиме, дигитално колекционарство
створено софтверском технологијом заснованом на
блокчејну; дигитална музика која се може
преузимати; електронске публикације које се могу
преузимати, наиме, стрипови, графички романи,
часописи, приручници и билтени на пољу забаве и
видео игара; филмови који се могу преузимати,
телевизијски програми и други забавни програми
кратке форме у области анимације, комедије, драме,
е-спорта, фантазије и научне фантастике; музичке
датотеке које се могу преузимати; подкастови који се
могу преузимати у пољу забаве, музике, е-спорта и
видео игара; софтвер за преузимање за стриминг
аудио-визуелних
медијских
садржаја
путем
интернета и за мобилне уређаје; виртуелна роба која
се може преузимати; виртуелна роба која се може
преузети, наиме, рачунарски софтверски програми
који садрже ресурсе у игри, токене и виртуелну
валуту за употребу у видео играма и виртуелним
световима на мрежи; софтвер за преузимање који
садржи виртуелну валуту, наиме, рачунарски
програми који садрже жетоне у игри и валуту за
употребу на мрежама и мобилним видео играма;
софтвер за игре за виртуелну стварност који се може
преузимати; слушалице - бубице; електронске
прикључне станице; футроле за наочаре; наочаре;
слушалице; слушалице за употребу са рачунарима;
држачи за телефоне у аутомобилу; интерактивни
програми за мултимедијске видео игре; сочива за
камере паметних телефона; магнетно кодиране
поклон картице; главни рачунари (мејнфрејм
рачунари); пуњачи батерија мобилних телефона;
батерије мобилних телефона; појачивачи сигнала за
мобилне телефоне; мобилни телефони; моноподи за
ручне дигиталне електронске уређаје, односно
камере, мобилне телефоне, таблет рачунаре; подлоге
за компјутерске мишеве; преносни рачунари;
подкастови; кодиране магнетне припејд телефонске
картице за позиве; унапред снимљени компакт
дискови који садрже музику и филмске звучне
записе; унапред снимљени оптички и магнетнооптички дискови који садрже филмове, телевизијске
програме и кратке забавне програме у форми
анимације, комедије, драме, е-спорта, фантазије и
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научне фантастике; унапред снимљени видео
дискови и двд-ови који садрже филмове,
телевизијске програме и кратке забавне програме у
форми анимације, комедије, драме, е-спорта,
фантазије и научне фантастике; заштитне маске за
мобилне телефоне, таблете и лаптопове; пуњиве
батерије; снимљени софтвер за игре проширене
стварности; снимљени софтвер за видео игре;
снимљени софтвер за игре виртуелне стварности;
заштита за екране мобилних телефона; сд
меморијске картице; паметни телефони; паметни
сатови; софтвер за пружање емотикона; звучници;
преносиви звучни снимци; преносиви видео записи;
футроле за сунчане наочаре; сунчане наочаре; таблет
рачунари; телефони; касете за видео игре; дискови за
видео игре; бежични пуњачи; проширивачи домета
бежичне мреже.
14 наруквице за ножни зглоб; ,,бангле“ наруквице;
наруквице [накит]; накит за тело; украси за алке
[привеске] за кључеве; чокер огрлице; часовници;
чврсте наруквице за зглоб; дугмад за манжетне;
минђуше на штипаљку; минђуше; накит; кутије за
накит; привесци [накит]; торбице за накит; привесци
за кључеве; прстенови за кључеве; украсне игле за
ревере [накит]; медаљони [накит]; огрлице [накит];
прстенови за нос; привесци [накит]; накит за
животиње [љубимце]; брош-игле; прстење као накит;
шамар наруквице; пресовани сувенир ковани
новчићи; каишеви за сатове; сатови.
16 уметничке репродукције; уметничка опрема;
регистратори; празни дневници; обележивачи за
књиге; књиге; календари; каталози са робом за
рачунарксе игре; омоти за чековне књижице;
подметачи за чаше од папира; стрипови; воштане
боје; цртежи који се копирају на подлогу; цртежи;
марамице за лице; кесице за поклоне; кутије за
поклоне; папир за умотавање поклона; илустровани
романи; честитке, разгледнице; честитке за празнике;
позивнице; јосс папир (духовни новац, рукотворине
или листови папира направљени у спаљивању који
су уобичајени у кинеском обожавању предака);
часописи; мурали; навлаке за картице са именом;
беџеви са именом; поклон картице које нису
магнетно кодиране; картице за белешке; блокови за
белешке; бележнице; романи; транспаренти [банери]
од папира; папирне кесе; заставе од папира; папирне
декорације за забаве; украсне папирне заставице;
подметачи од папира; прекривачи столова од папира;
корице за пасоше; пернице за обичне и хемијске
оловке;
фотографски
албуми;
дописнице,
разгледнице; постери; припејд телефонске картице за
позиве које нису магнетно кодиране; споменари;
школска опрема [свеске и прибор за писање];
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; налепнице; водичи за стратегију
играња; привремене тетоваже [налепнице]; папирне
88

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
марамице; сличице за размену (колекционарске), које
нису за играње; едукативне картице (квиз картице);
инструменти
за
писање;
писаћи
блокови.
18 вишенаменске торбе; спортске торбе; руксаци;
торбице за ношење на боковима; торбе за књиге;
актовке; кутије за визит карте; торбе за ношење;
торбице за коване новчиће; огрлице за животиње;
козметичке торбице које се продају празне; костими
за животиње; торбе које се носе преко једног рамена;
врећице за тренинг; цилиндричне текстилне торбе;
торбице за ношење око струка; ручне торбице;
футроле за кључеве; торбе за опрему; поводци за
животиње; пртљаг; ознаке за пртљаг; курирске
торбе; сунцобрани; џепни новчаници; женске ташне;
торбе с једном нараменицом; несесери који се
продају празни; цегери; сандуци [пртљаг];
кишобрани; појасне торбице; новчаници са
ланчићем; новчаници; торбице за ношење око зглоба.
20 канте од дрвета или пластике; столице; намештај
за рачунаре; кинетичке скулптуре [декорација];
декоративни украси од пластике; изложбене витрине;
намештај; ручни вентилатори; огледала [намештај];
рамови за слике; јастуци; пластични украси за торте;
пластични украси за причвршћивање на аутомобиле,
зидове, прозоре, огледала и друге чврсте површине;
скулптуре од пластике; столови [намештај]; банери
од винила; скулптуре од винила; зидне плоче од
пластике или дрвета; звонца покретана ветром
[украсна].
21 вишенаменске преносиве посуде за домаћинство;
бенто кутије; посуде за пиће; отварачи за флаше;
посуде [чиније]; керамички украси за торту;
стаклени украси за торту; украси за торту од
порцелана; канделабри [свећњаци]; држачи за
штапиће за јело; штапићи за јело; чешљеви;
пудријере, празне; кутије за употребу у домаћинству;
ножеви за колаче [бисквите]; посуде за колаче;
вадичепи; козметичке четкице; шољице; стоно
посуђе [изузев кашика, виљушки, ножева]; кухињске
крпе; посуђе; штапићи за јело за једнократну
употребу; боце за пиће за спортове; пљоске; чаше за
пиће; четкице за зубе, електричне; керамичке
фигуре; стаклене фигурице; фигурице од порцелана;
пенасти држачи за пиће [навлаке]; четке за косу;
кофе за лед; рукавице за рерну; држачи за кухињски
прибор; кутије за храну; шоље; папирнате чаше;
папирни тањири; касице “прасице”; бокали; тањири;
подметачи за шерпе; сетови за со и бибер; хватачи
сунца; топлотно изоловане боце; посуде за чување
хране, топлотно изоловане; топлотно изоловане
пљоске; топлотно изоловане кутије за ужину;
четкице за зубе; шоље за путовање; вакум боце;
стони подметачи од винила; канте за отпатке; флаше
за воду које се продају празне; кухињске крпе.
24 ћебад; чаршави [текстилни]; рекламне заставице
од тканине; заставице од тканине; подметачи од
ЗИС / RS / IPO
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тканине; прекривачи; завесе; јоргани [постељина];
тканине за домаћинство; јастучнице; простирке за
кревете; комплети постељине; завесе за туширање;
вреће за спавање; текстилне зидне тапете;
декоративни прекривачи; пешкири.
25
бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за
бејзбол; вунене капе; чизме; одећа; капути; костими
за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице;
костими за ноћ вештица; шешири; покривала за
главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу
децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код
куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале;
мараме, шалови; кошуље; ципеле; шортсеви; сукње;
одећа за спавање; папуче; чарапе; доњи делови
тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање;
мајице; хула-хопке и хеланке; мајице [одећа];
тренерке; доњи веш.
26 копче за каиш; дугмад; привесци као додаци за
мобилни телефон; привесци за ципеле; украсни
привесци за руксаке; додаци за косу, наиме, траке,
шнале, машне, копче, штипаљке, еластичне гумице
за косу, укоснице, трачице, украсне гумице за косу
обложене текстилом, гумице за косу; екстензије за
косу; продужеци косе и перике; украсне лепљиве
закрпе за јакне; украсна дугмад; украсне модне игле;
привесци за новчанике и торбе; додаци за огрлице за
кућне љубимце, наиме привесци; траке за медаље;
пертле за ципеле; копче патентних затварача.
28 акционе фигурице играчке и додаци за њих;
лутке пуњене куглицама; савитљиве играчке;
друштвене игре; фигурице које климају главом;
карташке игре; шаховске игре; украси за
новогодишње јелке [осим посластица и електричне
расвете за новогодишњу јелку]; фигурице за
сакупљање; конзоле за рачунарске игре за
рекреативно играње игара; играчке за састављање;
костими за маскирање; декоративни ветрокази
[играчке]; декоративне ветрењаче [играчке]; игре
коцкицама; лутке и додаци за њих; електронске
акционе играчке; играчке у облику ликова из
фантазије; слушалице посебно прилагођене за
коришћење уз играње видео игара; тастатуре за
играње игрица; мишеви за играње игрица; музичке
играчке; салонске игре; пињате; карте за игру;
плишане играчке; слагалице; игре са замишљеним
играњем улога; стоне игре; фигурице за игру; возила
играчке; оружје за игру; карте-сличице које се
размењују, за игру; машине за видео игре.
30 пекарски производи; хлеб; пенушави чај; колачи;
слаткиши; грицкалице на бази житарица; чоколада;
шпанки уштипци чурос; кафа; пића на бази кафе;
кукурузни чипс; комбинације крекера и сира;
смрзнути кондиторски производи; хамбургери
(сендвичи); сендвичи с виршлом (хот дог); сладолед;
инстант резанци; макарони са сиром; месне пите;
пица; кокице; переце; грицкалице од експандираног
ЗИС / RS / IPO
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кукуруза; грицкалице од експандираног пиринча;
рамен резанци; сендвичи; виршле у тесту; чај;
напици на бази чаја; тортиља чипс.
32 пиво; коктели на бази пива; флаширана вода за
пиће; газирана вода; енергетски напици; напици с
укусом воћа; напици од воћног сока; изотоници;
безалкохолна пића; енергетски напици од воћа и
поврћа обогаћени нутритијентима; безалкохолни
напици; спортски напици; сокови од воћа и поврћа;
вода за пиће.
35 услуге онлајн малопродаје које се односе на
одећу, књиге, колекционарство, рачунарски софтвер,
костиме, игрице, медије, предмете за забаву и
играчке; услуге малопродаје које се односе на одећу,
књиге, колекционарство, рачунарски софтвер,
костиме, игрице, медије, предмете за забаву и
играчке; пружање програма подстицаја и награда
играчима видео игара; обезбеђивање онлајн тржишта
дигиталне имовине за купце и продавце криптотокена.
36 услуге провере плаћања засноване на блокчејну;
услуге обраде плаћања дебитним картицама и
кредитним
картицама;
обрада
трансакција
извршених поклон картицама; финансијске услуге,
наиме, праћење и надгледање дигиталне или крипто
имовине и стварање токена за дигиталну или крипто
имовину; извадање кредитних картица и припејд
дебитних картица; финансијске услуге, наиме,
пружање онлајн виртуелне валуте у игри, која се не
може преузети, за употребу од стране чланова онлајн
заједнице путем глобалне рачунарске мреже.
38 аудио емитовање; услуге емитовања и преноса
(стриминга) аудио-визуелног медијског садржаја у
области разоноде, музике, видео игара, играња видео
игара и такмичења у игрању видео играра путем
интернета; услуге емитовања и преноса (стриминга)
аудио и видео програма путем интернета; услуге
подкастинга и интернетског емитовања; услуге
емитовања,
наиме,
отпремање,
објављивање,
показивање, приказивање, означавање, блоговање,
дељење или на други начин пружање електронских
медија или информација са интернета или других
комуникационих
мрежа;
стриминг
(проток)
података; стриминг (проток) аудио, визелног и
аудио-визуелног
садржаја
путем
интернета;
телекомуникационе услуге, наиме, пренос подкаст
садржаја; телекомуникационе услуге, наиме, пренос
сликовног и говорног садржаја путем интернета;
пренос писаних и дигиталних комуникација; видео
емитовање; пренос видео садржаја на захтев; веб
стриминг који представља пренос података,
информација и аудио-визуелних података путем
интернета или друге рачунарске мреже; услуге
интернетског емитовања.
41 услуге забавних паркова; видео продукција
проширене
стварности;
биоскопски
студији;
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биоскопи; услуге разоноде; услуге разоноде у виду
стварања, развоја, дистибуције, продукције и постпродукције
кинематографских
филмова,
телевизијских програма и мултимедијалног забавног
садржаја; услуге разоноде у виду текућих
телевизијских серија и филмова у областима акционе
авантуре, анимације, аниме, комедије, фантазије,
мјузикла, научне фантастике и спорта; услуге
разоноде у виду продукције и извођења наступа,
турнира, такмичења и концерата; услуге разоноде,
наиме, организовање састанака са обожаваоцима
(фановима) и конференција у области гејминга,
видео игара и е-спортова; услуге разоноде, наиме
омогућавање
приступа
онлајн
дигиталним
колекцијама које се не могу преузимати, наиме
уметности, фотографија, слика, анимација и видео
записа за употребу у дигиталним окружењима у
сврху разоноде; услуге разоноде, наиме пружање
кинематографских филмова, телевизијских програма,
е-спортских догађаја,
посебних догађаја
и
мултимедијалног забавног садржаја преко вебсајта
које се не могу преузимати; пружање услуга забаве
преко онлајн стриминга; услуге разоноде, наиме
пружање подкаст садржаја у областима забаве, еспортова и видео игара; организовање костимираних
забавних догађаја; продукција и дистрибуција
кинематографских филмова и телевизијских програма;
услуге стављања на располагање кинематографских
филмова, телевизијских програма, е-спортских
догађаја, специјалних догађаја и мултимедијалних
забавних садржаја, који се не могу преузимати, путем
видео записа на захтев; омогућавање приступа онлајн
играма проширене стварности које се не могу
преузимати; пружање онлајн информација о разоноди
које се не могу преузимати; пружање онлајн
информација о разоноди које се односе на видео игре и
е-спортове; пружање онлајн стрипова, кратких прича и
романа у сликама који се не могу преузимати; пружање
онлајн видео снимака и другог мултимедијалног видео
садржаја који се не могу преузимати; пружање онлајн
игара виртуелне стварности које се не могу
преузимати; стављање на располагање објеката за
приказивање кинематографских филмова; пружање
игара заснованих на интернету; пружање звучних
снимака преко онлајн стриминга; пружање видео
снимака преко онлајн стриминга; видео продукција
виртуелне стварности; вебсајтови са телевизијским
емисијама, филмовима и мултимедијалним забавним
садржајем
који
се
не
могу
преузимати.
42
рачунарске услуге, наиме стварање онлајн
заједнице за регистроване кориснике да би
учествовали у дискусијама, добили повратне
информације од парова у игри, формирали виртуелне
заједнице и ангажовали се на друштвеним мрежама;
пружање технологије која омогућава корисницима да
стварају, додају и деле видео снимке које су створили
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на основу рачунарских игара преко вебсајта; пружање
технологије која омогућава корисницима да управљају
онлајн софтверима за видео игре преко вебсајта;
пружање привременог коришћења онлајн софтвера и
апликација које се не могу преузимати за инстант
слање порука, дељење датотека и електронско слање и
примање гласа, звука, видео снимака, текста, слика,
графика и података; пружање онлајн рачунарског
програма који се не може преузимати и који садржи
виртуелну валуту, жетоне и валуту, за употребу у
онлајн веб и мобилним видео играма; софтвер као
услуга [саас]; платформа као услуга [паас] који садрже
софтвер за трговину, приказивање и управљање
дигиталном уметношћу, крипто-колекционарством,
незамењивим жетонима и другим жетонима за
апликације; услуге софтвера као услуга [саас] која
садржи софтвер за инстант слање порука, дељење
датотека и електронско слање и примање гласовних,
аудио, видео, тексуталних, сликовних, графичких и
других података.
(210) Ж- 2021-980
(220) 01.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Друштво са ограниченом одговорношћу
Елингзо за инжењеринг, промет и услуге БеоградЧукарица, Ратка Митровића 165а, БеоградЧукарица, RS
(740) Адвокат Љубица Б. Дракулић, Жарковачка
17/6, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.17
(591) сива, плава, бела, црвена, светло зелена.
(511) 6 челична жица; челичне плоче; челичне цеви;
машински
метални
причвршћивач
ремења;
алуминијумска жица; везне плоче; завртњи од
метала; спојнице за каблове од метала, неелектричне;
спојнице каблова од метала, неелектричне; рамови за
грађевинарство од метала; клинови од метала;
расцепке, клинови, од метала; ексери; шрафови од
метала; гвоздена жица; носачи каблова (везе за
затезање); каблови од метала, неелектрични;
шрафови за везивање каблова, од метала; рамови за
грађевинарство од метала; типлови од метала;
одводне цеви од метала; цеви од метала; металне
носеће греде; грађевински материјали од метала;
металне спојнице за причвршћивање цеви; металне
карике за цеви и каблове; металне бандере за
електричне водове; метални стубови за водове
електричне енергије.
ЗИС / RS / IPO
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9 електромагнтни калемови; високонапонске батерије;
амперметри; аноде; уређаји против ометања (за струју);
трансформатори (за струју); разводни ормани (за
струју); пуњачи за електричне акумулаторе; разводна
кутија (струјна); оплате за електричне каблове;
електричне инсталације за даљинско управљање;
електрични проводници; затварачи струјног кола;
конектори (струјни); разводна кућишта (узидне
дозне)(струја); разводне табле; регулациони апарати,
електрични; електрични претварачи; прекидачи,
електрични; лимитатори (за струју); електрични
утикачи; исправљачи струје; редуктори, ослабљивачи
(за струју); батеријски прекидачи (за струју); прекидачи
струјног кола; разводне табле (за струју);
дистрибуционе конзоле (за струју); индикатори губитка
струје; електрични каблови; електрични водови;
контролне табле (за струју); галванске ћелије;
електричне спојнице; преносници електронских
сигнала; високофреквентни апарати; идентификационе
облоге за електричне каблове; материјали за
електричне водове (жице, каблови); мерачи протока.
11
котлови за грејање; цеви за котлове за
инсталације за грејање; апарати за грејање на чврста,
течна или гасна горива; цеви са електричним
пражњењем, за осветљавање; грла електричних
сијалица; нити за електричне сијалице; калемови,
намотаји (делови инсталација за дестилацију,
грејање или хлађење); грејне нити, електричне гасни
кондензатори
(који
нису
делови
машина).
19
стубови за електричне водове, неметални;
бандере
за
електричне
водове,
неметални;
грађевински материјали неметални; конструкциони
материјали, неметални.
35 анализе трошкова и цене коштања; помоћ у
пословном управљању; услуге набавке за трећа лица
(куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте); презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало;
административна обрада наруџбеница за куовину.
37 изнајмљивање грађевинске опреме; пружање
информација у вези са изградњом; поправка
електричних
водова;
полагање
каблова.
42
инжењерске услуге; изнајмљивање мерача
потрошње електричне енергије.
(210) Ж- 2021-982
(220) 01.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) NOVARTIS AG, , 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

AIRTOTRY
(511) 5 фармацеутски препарати за превенцију и
лечење болести и поремећаја респираторног система.

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-984
(220) 01.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Зоран Костић and Небојша Антонијевић,
Милентија Поповића бр. 18, 11000, Београд, RS i
Сувоборска бр. 18, 110000, Београд, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

PARTIBREJKERS
(511) 9 лп плоче; грамофонске плоче; грамофонске
плоче са музичким садржајем; дискови за снимање
звука; компакт-дискови за складиштење звука;
тонски носачи звука; компакт дискови, двд и други
дигитални носачи података; дигитална музика која се
може преузети; мелодије звона, слике и музика који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; звуци звона за телефоне који се
могу преузети; мелодије за мобилне телефоне које се
могу преузимати; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке
за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле
за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл
уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне
телефоне од тканине или текстилног материјала.
15 гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре;
жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте;
музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке инструменте.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; образовне
књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама;
књижице; музичке партитуре у штампаном облику;
обележивачи за књиге;штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области
музичког образовања; штампане лекције; штампане
музичке партитуре; штампане награде; штампане
периодичне публикације о музици; штампане
позивнице; штампане публикације; штампани
календари; штампани леци; штампани материјали за
подучавање; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани
флајери; штампа у виду фотографија монографије;
новине; приручници; часописи [публикације];
честитке,
разгледнице;
музичке
честитке,
разгледнице; музички магазини; програми дешавања
као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике;
урамљени постери; разгледнице; фотографије са
аутограмима; фотографије штампане; кутије за
чување фотографија; налепнице; налепнице које се
наносе пеглом; зидни календари; графичке
репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
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радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке;натписи
од
папира
или
картона.
25 капе са штитником; јакне [одећа]; одећа, обућа,
покривала за главу; мајице; дукс мајице; мајице са
штампом; знојнице за главу; капе; кожне јакне;
кошуље-јакне; кравате; мараме за главу; поткошуље;
прслуци; рукавице [одећа].
41
организовање такмичења [образовних или
забавних]; продукција и објављивање музике; услуге
снимања музике; услуге снимања видео садржаја;
стављање на располагање објеката за студијско
снимање; продукција плоча; организовање догађаја
из области културе; организовање наступа из
области културе; организовање догађаја из области
културе у добротворне сврхе; организовање
такмичења
и
свечаности
доделе
награда;
организација и представљање приредби, такмичења,
игара, концерата и забавних догађаја; организовање
церемоније доделе награда у забавне сврхе;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; омогућавање коришћења
простора и опреме за извођење музике; издавање
календара; издавање књига; издавање партитура;
издавање приручника; издавање аудио књига;
издавање електронских публикација; издавање
интернет часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање текста песама у облику
књиге; издавање текста песама у форми партитуре;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; изнајмљивање плоча или магнетних трака
са снимљеним звуком; приказивање и изнајмљивање
снимака звука и слике; подучавање у области
музике; обука из области музике и забаве; пружање
информација, коментара и чланака у области музике
путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.
(210) Ж- 2021-986
(220) 01.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525 , JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
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(511) 7 вентили (делови мотора); вентили (делови
мотора), наиме, егр вентили, кочиони вентили,
вентили брзине празног хода, пропорционални
релејни вентили, вентили абс модулатора, кочни
вентили приколице, термостатски вентили за машине
и моторе; делови мотора, наиме, дихтунзи мотора,
дихтунзи главе мотора, сетови дихтунга за дпф
филтере, дихтунзи, заптивни спојеви (делови
мотора/машина), убризгавачи за моторе, филтери
ваздуха (делови мотора/машина), турбокомпресори,
пумпе серво управљача, пумпе за уље за моторе,
пумпе за воду за моторе, уреа сцр (селективна
каталитичка редукција) катализатор, филетри за
водени раствор уреје, дпф филтери (филтери честица
дизел мотора), клипови, облоге цилиндара,
клацкалице вентила; пумпе за гориво, карбуратори,
механички системи убризгавања дизел горива,
електонски системи убризгавања дизел горива,
млазнице за убризгавање дизел горива, филтери за
гориво, пречишћивачи ваздуха за машине и моторе,
филтери за пумпе за уље, хладњаци уља за моторе и
машине, вентилатори и вентилатори квачила за
аутомобилске моторе, катализатор издувне гране за
моторе, пригушивачи за моторе и машине; мотори за
брисаче у аутомобилима; мотори, осим за копнена
возила; делови мотора, наиме клапна (лептир) гаса,
зупчасти каишеви, каишеви вентилатора, шпанери,
квачила, прекидачи притиска као делови машина; сва
горе
наведена
роба
је
за
аутомобиле.
9 соленоидни вентили за електронски контролисано
ваздушно ослањање (ецас); соленоидни вентили за
варијабилно отварање вентила (ввт); прекидачи
притиска; соленоидни вентили [електромагнетни
прекидачи]; релеји за климатизацију.
(210) Ж- 2021-987
(220) 01.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525 , JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
ЗИС / RS / IPO
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(511) 7 вентили (делови мотора); вентили (делови
мотора), наиме, егр вентили, кочиони вентили,
вентили брзине празног хода, пропорционални
релејни вентили, вентили абс модулатора, кочни
вентили приколице, термостатски вентили за машине
и моторе; делови мотора, наиме, дихтунзи мотора,
дихтунзи главе мотора, сетови дихтунга за дпф
филтере, дихтунзи, заптивни спојеви (делови
мотора/машина), убризгавачи за моторе, филтери
ваздуха (делови мотора/машина), турбокомпресори,
пумпе серво управљача, пумпе за уље за моторе,
пумпе за воду за моторе, уреа сцр (селективна
каталитичка редукција) катализатор, филетри за
водени раствор уреје, дпф филтери (филтери честица
дизел мотора), клипови, облоге цилиндара,
клацкалице вентила; пумпе за гориво, карбуратори,
механички системи убризгавања дизел горива,
електонски системи убризгавања дизел горива,
млазнице за убризгавање дизел горива, филтери за
гориво, пречишћивачи ваздуха за машине и моторе,
филтери за пумпе за уље, хладњаци уља за моторе и
машине, вентилатори и вентилатори квачила за
аутомобилске моторе, катализатор издувне гране за
моторе, пригушивачи за моторе и машине; мотори за
брисаче у аутомобилима; мотори, осим за копнена
возила; делови мотора, наиме клапна (лептир) гаса,
зупчасти каишеви, каишеви вентилатора, шпанери,
квачила, прекидачи притиска као делови машина; сва
горе
наведена
роба
је
за
аутомобиле.
9 соленоидни вентили за електронски контролисано
ваздушно ослањање (ецас); соленоидни вентили за
варијабилно отварање вентила (ввт); прекидачи
притиска; соленоидни вентили [електромагнетни
прекидачи]; релеји за климатизацију.
(210) Ж- 2021-988
(220) 28.05.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) SMGS DOO NOVI SAD, Гаврила Принципа 11,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Рајко Марић, Булевар ослобођења 78,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, бела, црна.
(511) 6 жалузине од метала; клапне од метала;
вентили од метала, који нису делови машина;
металне украсне решетке; цеваста роба од метала;
металне спојнице за причвршћивање цеви;
грађевински метални панели; метални цевоводи за
инсталацију
вентилације
и
климатизације.

ЗИС / RS / IPO

Ж
9
апарат за регулисање топлоте; термостати;
индикатори температуре.
11 инсталације за климатизацију; инсталације за
филтрирање
ваздуха;
вентилатори
[за
климатизацију]; апарати за грејање; инсталације за
грејање; котлови за грејање; апарати за грејање на
чврста, течна или гасна горива; апарати за грејање,
електрични; радијатори за централно грејање;
овлаживачи за радијаторе централног грејања; грејна
тела; клима уређаји; апарати и машине за хлађење;
радијатори, [грејни]; апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; инсталације и машине за
хлађење; опрема и инсталације за хлађење;
пригушивачи [за пару]; калемови, намотаји [делови
инсталација за дестилацију, грејање или хлађење];
фенови [делови инсталација за климатизацију];
инсталације
и
апарати
за
вентилацију
[климатизацију]; пумпе за грејање; соларни топлотни
колектори [за грејање]; грејни и расхладни апарати
за точење топлих и хладних напитака.
(210) Ж- 2021-992
(220) 01.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Јелена Јанчић Херз, Васе Пелагића 7/2,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Радомир Лукач, Хиландарска 24/2,
11000, Београд
(540)

(531) 03.07.04; 03.07.24; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.21;
27.05.01; 27.05.10
(511) 30 хлеб без квасца; кекс; бисквити, суви
колачићи; сладни бисквити; слаткиши; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; кафа; непржена
кафа; колачи; слаткиши од шећера; слаткиши;
сладолед; палачинке; колачи од ђумбира; брашно;
брашно од боба; кукурузно брашно; кукурузно брашно,
крупно; брашно од слачице; јечмено брашно; сојино
брашно; пшенично брашно; фондани [ слаткиши ];
ситни колачи; какво напици са млеком; пића од кафе са
млеком; пића од чоколаде са млеком; макарунси; хлеб;
пите; сендвичи; пастиле [бомбоне]; пецива; векне
хлеба; пралине; сорбеи [ледени]; тарт [слатка пита без
горње коре]; сладоледи; слаткиши од бадема; овсено
брашно; пића на бази кафе; пића на бази какаоа; пића
на бази чоколаде; замене за кафу; воћни желе
[слаткиши]; смрзнути јогурт [посластичарски]; ледени
чај; напици од чаја; алва; киш; грицкалице на бази
93

Ж
житарица; глазуре за колаче; чоколадни мусеви;
десерти у облику муса [слаткиши]; намази на бази
чоколаде; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове; кнедле на бази брашна; млечни карамел крем;
брашно од хељде; воћне посластице; безглутенски
хлеб; профитероле; кроасани; кроасани са чоколадом;
пециво од лиснатог теста напуњено чоколадом; крем
бруле; смесе за тесто; макарунси од кокоса: нугат.
32 безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни
воћни напици; воћни сокови; воде [пића]; минерална
вода [пиће]; лимунаде; сокови од поврћа [ пића];
сирупи за лимунаде; сода вода; безалкохолна пића;
газирана вода; воћни нектар [безалкохолни]; сок од
јабуке, безалкохолни; смутис [кашасти напици од
воћа или поврћа]; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
освежавајућа безалкохолна пића; енергетска пића.
43 кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
кафетерија; услуге ресторана; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге снек-барова; услуге барова;
декорисање хране; декорисање колача; информације и
савети у вези са припремањем оброка.
(210) Ж- 2021-993
(220) 02.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Милош Јовановић, Петра Кочића 36, 22240,
Шид, RS
(740) Адвокат Кристиан Далеа, Светозара Марковића
81а, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.06; 26.01.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) сива, црвена.
(511) 35 услуге односа са јавношћу; консултантске
услуге које се односе на оглашавање; пословно
саветовање који се односи на оглашавање;
прикупљање података које се односе на
информационе технологије; пружање података који
се односе на истраживање тржишта; рекламне,
промотивне и услуге односа са јавношћу; саветовање
које се односе на пословно планирање; саветовање
које се односи на пословно оглашавање; услуге
истраживања које се односе на рекламирање и
маркетинг; услуге пословног саветовања које се
односи на маркетинг; услуге тржишног истраживања
које се односе на навике у коришћењу интернета;
управљање брендом; позиционирање бренда;
оријентација бренда; услуге стварања бренда;
рекламне услуге за стварање корпоративног
идентитета и идентитета бренда; развијање
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промотивних кампања за пословне делатности;
маркетинг
у
оквиру
издавања
софтвера;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; маркетинг;
компјутерско управљање подацима; прикупљање
информација у компјутерске базе података;
системација информација у компјутерским базама
података.
41
образовне услуге; едукација у области
информационих
технологија,
информационе
безбедности, маркетинга, креативне индустрије.
42 пројектовање и коришћење системског софтвера;
пројектовање и одржавање интернет страница;
пројектовање и развој телекомуникационих мрежа;
пројектовање оперативног системског софтвера;
пројектовање рачунарског хардвера; пројектовање и
развој
оперативног
системског
софтвера;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; услуге саветовања о пројектовању и
развоју рачунарског хардвера; консултантске услуге
у области науке, инжењеринга и информационе
технологије; консултантске и информативне услуге
које се односе на архитектуру и инфраструктуру
информационе технологије; консултантске услуге
које се односе на дизајн и развој информационе и
комуникационе технологије; услуге информационе
безбедности у виду заштите и опоравка рачунарских
података; консултантске услуге у области софтвера
за безбедност; дизајн и развој програма за безбедност
на Интернету; стручно саветовање које се односи на
рачунарску безбедност; одржавање рачунарског
софтвера који се односи на безбедност и превенцију
ризика код рачунара; услуге бренд дизајна; развој
рачунарских платформи; програмирање софтвера за
информационе
платформе
на
Интернету;
консултантске услуге у области дизајна, селекције,
спровођења и коришћења система рачунарског
хардвера и софтвера; саветовање о сигурности
рачунара; софтвер у виду сервиса [SaaS]; саветовање
у области рачунарског софтвера; одржавање
рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; консултације о безбедности
интернета; обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача]
на
интернету;
електронско
надгледање коришћења кредитних картица ради
откривања
интернет
преваре;
креирање
и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; електронско надгледање података о
заштити личности ради откривања крађе идентитета
путем интернета; услуге информационих технологија
које се пружају на бази аутсорсинга.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
(210) Ж- 2021-999
(220) 04.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ ВИНАРИЈА МОЛОВИН ДОО ШИД,
Светог Саве 28, 22240, Шид, RS
(740) Адвокат Зоран Голубовић, Светозара
Марковића 49/1, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 25.03.25; 26.05.10; 26.11.03; 26.11.11;
27.05.01
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
фотографије; материјали за цртање и материјали за
уметнике; материјали за обуку и наставу; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
штампарска слова, клишеи.
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
33
алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2021-1001
(220) 04.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna
Filipovića 25, 10000 Zagreb , HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

Ж
41
услуге образовне наставе; обука; услуге
разоноде; обезбеђивање он-лајн електронских
публикација;
обезбеђивање
електронских
публикација; услуге забаве путем подкаста и
вебинара; продукција аудио забаве; стварање
(писање) подкаста; стварање (писање) едукативног
садржаја за подкасте; услуге електронског
објављивања текстова; припрема текстова за
објављивање; електронско објављивање текстова и
штампаних ствари, изузев рекламних текстова, на
интернету.
42 дизајнирање и развој комјутерског софтвера;
софтвер
као
услуга
[саас];
складиштење
електронских података; хостинг за подкасте и
вебинаре; обезбеђивање софтвера за интернет портал
за пацијенте, који омогућава сигуран приступ
подацима о пацијенту и омогућава приступ,
одржавање, управљање и дељење медицинских
података о пацијенту и других података у вези са
здравственом заштитом и олакшава комуникацију,
повезаност и процес рада са пружаоцима здравствене
заштите,
здравственим
организацијама
и
пацијентима.
44
медицинске услуге; пружање образовних
информација из области фармацеутских производа и
препарата, обољења и медицинских стања, лечења;
пружање информација медицинским радницима у
вези са темама здравствене заштите као што су
медицински поремећаји, хируршке интервенције,
лечење, здравље, велнес и исхрана.
(210) Ж- 2021-1003
(220) 04.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna
Filipovića 25, 10000 Zagreb , HR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

PHEA
(511) 5 фармацеутски и медицински препарати.
9 електронске публикације; софтвер; апликацијски
софтвер; рачунарски апликативни софтвер за личне
рачунаре, таблете и мобилне телефоне који садржи
савете и информације у вези са темама здравствене
заштите као што су медицински поремећаји,
хируршке интервенције, давање медикамената,
лечење, здравље, велнес и исхрана; подкастови;
подкастови који се могу преузети; звучне датотеке;
апарати за преношење, репродуковање или обраду
звука, слике или података; подаци који су снимљени;
подаци који се могу преузети; звучне датотеке које
се могу преузети.
10
хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски
апарати
и
инструменти.
ЗИС / RS / IPO

(531) 19.13.21; 24.13.24; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) светло зелена, тамно зелена, бела.
(511) 5 фармацеутски и медицински препарати.
9 електронске публикације; софтвер; апликацијски
софтвер; рачунарски апликативни софтвер за личне
рачунаре, таблете и мобилне телефоне који садржи
савете и информације у вези са темама здравствене
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заштите као што су медицински поремећаји,
хируршке интервенције, давање медикамената,
лечење, здравље, велнес и исхрана; подкастови;
подкастови који се могу преузети; звучне датотеке;
апарати за преношење, репродуковање или обраду
звука, слике или података; подаци који су снимљени;
подаци који се могу преузети; звучне датотеке које
се могу преузети.
10
хируршки, медицински, стоматолошки и
ветеринарски
апарати
и
инструменти.
41
услуге образовне наставе; обука; услуге
разоноде; обезбеђивање он-лајн електронских
публикација;
обезбеђивање
електронских
публикација; услуге забаве путем подкаста и
вебинара; продукција аудио забаве; стварање
(писање) подкаста; стварање (писање) едукативног
садржаја за подкасте; услуге електронског
објављивања текстова; припрема текстова за
објављивање; електронско објављивање текстова и
штампаних ствари, изузев рекламних текстова, на
интернету.
42 дизајнирање и развој комјутерског софтвера;
софтвер
као
услуга
[саас];
складиштење
електронских података; хостинг за подкасте и
вебинаре; обезбеђивање софтвера за интернет портал
за пацијенте, који омогућава сигуран приступ
подацима о пацијенту и омогућава приступ,
одржавање, управљање и дељење медицинских
података о пацијенту и других података у вези са
здравственом заштитом и олакшава комуникацију,
повезаност и процес рада са пружаоцима здравствене
заштите,
здравственим
организацијама
и
пацијентима.
44
медицинске услуге; пружање образовних
информација из области фармацеутских производа и
препарата, обољења и медицинских стања, лечења;
пружање информација медицинским радницима у
вези са темама здравствене заштите као што су
медицински поремећаји, хируршке интервенције,
лечење, здравље, велнес и исхрана.
(210) Ж- 2021-1004
(220) 04.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

NEUTROGENA RETINOL
BOOST
(511) 3 средство за хидратацију лица; крема за кожу
око очију; серум за лице и третмани против старења
коже лица.
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(210) Ж- 2021-1011
(220) 04.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Љубомир Тарбук, Бачка 64, 11000, Београд, RS
(540)

F plus knödel
(511) 30 бадемово тесто; ароматични додаци за
храну; кекс; слаткиши; вафел производи; колачи;
сладолед; палачинке; ситни колачи; брашно од
кромпира; кнедле на бази брашна; смесе за тесто;
сладолед на штапићу.
40
гњечење воћа; замрзавање хране и услуге
пастеризације хране и пића.
43 кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
кафатерија; услуге ресторана; декорисање хране;
декорисање колача.
(210) Ж- 2021-1012
(220) 04.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Ана Жикић, Драже Павловића 24/9, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Нина Т.Суџум, Палмотићева 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) 41
вођење колоквијума, конференција и
конгреса; вођење образовних конференција, курсева
и семинара; вођење обука; вођење радионица и
семинара; издавање докумената
у области
унапређења свести и квалитета живота; издавање и
уређивање књига, новина, часописа и штампаног
материјала у области унапређења свести и квалитета
живота; издавање образовних материјала; обука на
пољу личног развоја; подучавање на пољу личног
развоја, унапређења свести и квалитета живота;
организовање и вођење конференција, курсева и
семинара;
ширење
образовног
материјала.
44
акупунктура; пружање информација о
акупунктури; услуге алтернативне медицине;
пружање информација везаних за начин живота и
добробит
саветовање о начину живота.
(210) Ж- 2021-1039
(220) 10.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455,
Rotterdam 3013 AL, NL

ЗИС / RS / IPO
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ISKIMO
(511) 30 сладолед; водени сладоледи; смрзнути
кондиторски производи.
(210) Ж- 2021-1044
(220) 10.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Zentiva, k.s., U kabelovny 130/22, 102 37 Praha
10, Dolní Měcholupy, CZ
(740) Адвокат Андреј Прекајски, Светозара
Марковића 67/1, 11000, Београд
(540)

APRIXA
(511) 5 лекови, фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2021-1045
(220) 10.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Радисав Родић, Пут за Равни гај 13, Рипањ, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање;
штампарска
слова,
клишеи.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-1046
(220) 10.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.05.06; 26.05.08; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) сива Пантоне 877Ц, црвена Пантоне 186Ц, црна
Пантоне блацк.
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају у
индустрији, науци, фотографији, као и у
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; ђубрива; смеше за гашење пожара;
препарати за каљење и заваривање; хемијске
супстанце за конзервирање намирница; материје за
штављење; лепљиве супстанце које се употребљавају
у индустрији; хемијски адитиви за употребу у
производњи мазива; хемијски адитиви; хемијски
адитиви за мазива; детерџентни адитиви за мазива;
деривати нафте; адитиви за дисперзију нафте;
катализатори крекинга нафте; хемијски адитиви за
бензин; детерџентни адитиви за бензин; хемијски
адитиви за лож уља; хемијски производи добијени из
нафте; адитиви за наводнавање; хемијски препарати за
дисперзију нафте; хемијски адитиви за нафтне
производе; магнетне или силиконске течности које се
користе у нафтној индустрији; хемијски адитиви за
течности при бушење нафтних бунара; хемијски
адитиви за дизел горива; катализатори за употребу у
индустрији прераде нафте; хемијски производи за
употребу у индустрији прераде нафте; хемијски
производи за употребу у формирању нафтних бунара;
адитиви за подизање октанског броја у бензину;
полимери за употребу при бушењу и у нафтној
индустрији; магнетне или силиконске течности које се
користе у транспорту честица материјала из нафтних
бунара; хемијски адитиви за цементе за нафтне бунаре;
једињења за заптивање у циљу спречавање цурења из
резервоара
за
нафту
(хемијски
производи);
петрохемијски адитиви за бензин.
4 индустријска уља и масти; мазива; једињења за
скупљање, влажење и везивање прашине; горива
(укључујући моторни бензин) и материје за
осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање; уље
за подмазивање; уља за турбине; синтетичка уља;
минерална уља; масти за подмазивање; мазива за
аутомобиле; ауто мазива за моторе аутомобила; уље
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за подмазивање мотора моторних возила; мазива за
моторна возила; вишенаменска мазива; мазива за
бушење нафтних бунара; уља која се користе у
поморству; мазива која се користе у индустријским
процесима; синтетичка мазива; масти; масти за
аутомобиле; маст за подмазивање возила; маст за
кочионе плочице; нафта; сирова нафта; уље за
расвету; вештачка нафта; течни нафтни гас;
нуспроизводи од нафте; нафтни кокс; нафтни етар;
индустријско лож уље; нафтни гас; лигроин; горива
добијена из нафте; горива добијена из сирове нафте;
течни нафтни гасови који се користе код моторних
возила; гасно уље за грејање у домаћинству; течни
нафтни гасови који се користе за потребе
домаћинства; течни нафтни гасови који се користе за
индустријске потребе; појачивачи сагоревања
(нафтни производи); адитиви (који нису хемијски) за
нафтне производе; нафтни кокс који се употребљава
као гориво; гасно уље за индустријско грејање;
једињења на бази нафте за апсорпцију прашине;
адитиви (који нису хемијски) за горива; дизел уље;
мазут;
сирова
нафта;
моторно
уље.
7 приручне машине, аутоматске (манипулатори);
пумпе за точење горива на сервисним станицама;
самоподешавајуће пумпе за гориво; уређаји за
подизање; механизми за подизање возила;
механизми за подизање приколица; инсталације за
извлачење прашине у циљу чишћења; наставци за
усисаваче
за
распршивање
парфема
и
дезинфекционих средстава; машине за усисавање за
индустријску употребу; аутоматске машине за
продају; самоподешавајуће пумпе за гориво;
инсталације за уклањање прашине у сврхе чишћења;
дизалице (машине); електромеханичке машине за
хемијску индустрију; кранови (апарати за подизање);
покретне дизалице за мостове; приручни апарати за
утовар и истовар; машине за сортирање за
индустрију; машине за прераду нафте; инсталације за
прање возила; ручни алат на механичко покретање;
машине за чишћење и апарати за чишћење,
електрични; уређаји за чишћење који користе пару;
апарати за чишћење под високим притиском;
апарати за конверзију горива за моторе са
унутрашњим сагоревањем; уређаји за уштеду горива
за моторе и погонске моторе; машине за прање које
се покрећу кованицама; пумпе за подмазивање;
каталитички претварачи; апарати за конверзију
горива за моторе са унутрашњим сагоревањем;
машине за транспорт; машине и апарати за чишћење,
електрични; пнеуматски транспортери; инсталације
за прање возила; ваздушни јастуци као опрема за
покретање возила;
пнеуматски цевни водови;
машине за катранисање; инсталације за прање
возила; машине за прање које се покрећу новцем;
машине за испирање; машине за пресовање;
компресори (машине); електрични апарати за
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заваривање; уређаји за заваривање, електрични;
машине за печаћење за индустријску употребу; траке
за транспортере; платформе за утовар; издувне
машине за компресију, избацивање и пренос гасова;
електрични генератори на дизел; машине за пумпање
за нафтне бунаре; опрема за бушење нафте; алати за
бушење нафте; пумпе за уље за моторе копнених
возила; опрема за пољопривреду, земљане радове,
изградњу, вађење нафте и гаса и рударство.
12 возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или
води;
дизел
мотори
за
копнена
возила.
35 оглашавање; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијски послови; услуге
малопродаје у вези са хемијским производима који
се употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству,
непрерађеним вештачким смолама, непрерађеним
пластичним материјма, ђубривима, смешама за
гашење пожара, препаратима за каљење и
заваривање, хемијским супстанцама за конзервирање
намирница, материјама за штављење, лепљивим
супстанцама које се употребљавају у индустрији,
хемијским адитивима за употребу у производњи
мазива, хемијским адитивима, хемијским адитивима
за мазива, детерџентним адитивима за мазива,
дериватима нафте, адитивима за дисперзију нафте,
катализаторима
крекинга
нафте,
хемијским
адитивима за бензин, детерџентним адитивима за
бензин, хемијским адитивима за лож уља, хемијским
производима добијеним из нафте, адитивима за
наводњавање, хемијским препаратима за дисперзију
нафте, хемијским адитивима за нафтне производе,
течностима које се користе у нафтној индустрији,
хемијским адитивима за течности при бушење
нафтних бунара, хемијским адитивима за дизел
горива, катализаторима за употребу у индустрији
прераде нафте, хемијским производима за употребу у
индустрији прераде нафте, хемијским производима
за употребу у формирању нафтних бунара,
адитивима за подизање октанског броја у бензину,
полимерима за употребу при бушењу и у нафтној
индустрији, течностима које се користе у транспорту
честица материјала из нафтних бунара, хемијским
адитивима за цементе за нафтне бунаре, једињењима
за заптивање у циљу спречавање цурења из
резервоара за нафту (хемијски производи),
индустријским уљима и мастима, мазивима,
једињењима за скупљање, влажење и везивање
прашине, горивима (укључујући моторни бензин) и
материјама за осветљавање, свећама и фитиљима за
осветљавање;
моторним
уљем,
уљем
за
подмазивањем, уљима за турбине, синтетичким
уљима,
минералним
уљима,
мастима
за
подмазивање, мазивима за аутомобиле, ауто
мазивима за моторе аутомобила, уљима за
подмазивање мотора моторних возила, мазивима за
ЗИС / RS / IPO
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моторна
возила,
вишенаменским
мазивима,
мазивима за бушење нафтних бунара, уљима која се
користе у поморству, мазивима која се користе у
индустријским процесима, синтетичким мазивима,
мастима, мастима за аутомобиле, мастима за
подмазивање возила, мастима за кочионе плочице,
нафтом, сировом нафтом, уљем за расвету,
вештачком нафом, течним нафтним гасом,
нуспроизводима од нафте, нафтним коксом, нафтним
етаром, индустријским лож уљем, нафтним гасом,
лигроином, петрохемијским адитивима за бензин,
горивима добијеним из нафте, горивима добијена из
сирове нафте, течним нафтним гасовима за употребу
код моторних возила, гасним уљем за грејање у
домаћинству, течним нафтни гасовима који се
користе за потребе домаћинства, течним нафтним
гасовима који се користе за индустријске потребе,
појачивачима сагоревања (нафтни производи),
адитивима (који нису хемијски) за нафтне производе,
нафтним коксом који се употребљава као гориво,
гасним уљем за индустријско грејање, једињењима
на бази нафте за апсорпцију прашине, адитивима
(који нису хемијски) за горива, дизел уљем, мазутом,
сировом нафтом, моторним уљем, приручним
машинма, аутоматским (манипулаторима), пумпама
за точење горива на сервисним станицама,
самоподешавајућим пумпама за гориво, уређајима за
подизање, механизмима за подизање возила,
механизмима за подизање приколица, инсталацијама
за извлачење прашине у циљу чишћења, наставцима
за усисаваче за распршивање парфема и
дезинфекционих средстава, машинама за усисавање
за индустријску употребу, аутоматским машинама за
продају, самоподешавајућим пумпама за гориво,
инсталацијама за уклањање прашине у сврхе
чишћења, дизалицама (машине), електромеханичким
машинама за хемијску индустрију, крановима
(апарати за подизање), покретним дизалицама за
мостове, приручнима апаратима за утовар и истовар,
машинама за сортирање за индустрију, машинама за
прераду нафте, инсталацијама за прање возила,
ручним алатима на механичко покретање, машинама
за чишћење и апаратима за чишћење, електричним,
уређајима за чишћење који користе пару, апаратима
за чишћење под високим притиском, апаратима за
конверзију горива за моторе са унутрашњим
сагоревањем, уређаји за уштеду горива за моторе и
погонске моторе, машинама за прање које се покрећу
кованицама, пумпама за подмазивање, каталитичким
претварачима, апаратима за конверзију горива за
моторе са унутрашњим сагоревањем, машинама за
транспорт, машинама и апаратима за чишћење,
електричним,
пнеуматским
транспортерима,
инсталацијама за прање возила, ваздушним
јастуцима као опремам за покретање возила,
пнеуматским цевним водовима, машинама за
ЗИС / RS / IPO
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катранисање, инсталацијама за прање возила,
машинама за прање које се покрећу новцем,
машинама за испирање, машинама за пресовање,
компресорима (машине), електричнима апаратима за
заваривање, уређајима за заваривање, електричним,
машинама за печаћење за индустријску употребу,
тракама за транспортере, платформама за утовар,
издувним машинама за компресију, избацивање и
пренос гасова, електричним генераторима на дизел,
машинама за пумпање за нафтне бунаре, опремом за
бушење нафте, алатима за бушење нафте, пумпама за
уље за моторе копнених возила, опремом за
пољопривреду, земљане радове, изградњу, вађење
нафте и гаса и рударство, возилима, апаратима за
кретање по земљи, ваздуху или води; дизел
моторима за копнена возила.
37 протектирање гума; поправка пумпи; прање кола;
лакирање; вулканизација гума (поправка); бушење
дубоких нафтних или гасних бушотина; постављање,
одржавање и поправка машина; изградња фабрика;
постављање и поправка електричих уређаја;
постављање и поправка опреме за грејање; чишћење
возила; грађевински надзор (управљање); поправка и
одржавање горионика; чишћење и поправка котлова;
подмазивање возила; вађење руде; постављање,
поправка и одржавање машина; изнајмљивање
грађевинске опреме; изнајмљивање машина за прање
веша; чишћење возила; прање моторних возила;
прање возила; полирање возила; одржавање возила;
одржавање и поправка возила; изградња и
одржавање цевовода; услуге сервисних станица за
возила (за сипање горива и одржавање); одржавање
возила, услуге сервисних станица (бензинских
пумпи), поправка или одржавање опреме за
бензинске пумпе, пружање информација у вези са
поправком или одржавањем опреме за бензинске
пумпе; пумпање нафте; сервисирање и поправка
горионика на нафту; изградња нафтовода; полагање
нафтовода; пумпање сирове нафте; вађење нафте;
експолатација нафтних поља за вађење нафте;
бушење сирове нафте; изградња и одржавање
цевовода; мокро бушење воде и нафте; ојачавање
нафтних платформи малтером; бушење нафте и гаса;
изградња објеката за производњу сирове нафте;
изградња објеката за складиштење сирове нафте;
изградња објеката за транспорт сирове нафте;
инсталација кућишта, цевовода и цеви за бушење за
нафтне бунаре.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; услуге транспорта нафте; складиштење нафте;
складиштење лож уља; услуге транспорта сирове
нафте; услуге дистрибуције нафте; услуге транспорта
цевоводом; информационе услуге у вези са
транспортом нафте.
40 рециклажа смећа и отпада; прерада отпада
(трансформација); спаљивање отпада и смећа;
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уништавање отпада и смећа; деконтаминација
опасних материјала; абразија; активности рафинерије;
изнајмљивање котлова; прерада нафте; услуге
информисања у вези са прерадом материјала; услуге
прављења котлова; уништавање отпада и смећа;
прерада нафте; услуге пробојања нафтних извора;
услуге санирања последица изливања нафте; прерада
нафтних производа; прерада сирове нафте; услуге
прераде нафте; прерада отпадних уља; прерада гаса и
нафте; услуге саветовања у вези са поступањем у
случају
загађења
нафтом;
прерада
горива.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских
анализа
и
индустријског
истраживања; пројектовање и развој рачунарског
хардвера
и софтвера;
истраживање
нафте;
испитивање нафтних извора; испитивање нафтних
поља; услуге анализе потапања нафте; испитивање
слојева земље који садрже нафту; услуге анализе за
експлоатацију нафтних поља; припрема испитивања
нафтних слојева; припрема испитивања подземних
слојева
који
садрже
нафту;
пројектовање
истраживања нафтних поља; услуге истраживања у
циљу проналажење нафте; услуге истраживање и
претраживање
нафте
и
гаса;
геофизичка
истраживања за нафтну индустрију; аналитичке
услуге у вези са истраживањем нафтних поља;
услуге анализе и испитивања у вези са нафтном
индустријом; услуге анализе и испитивања у области
експлоатације нафте; услуге анализе и испитивања у
вези са истраживањем нафте; спровођење студија
изводљивости у вези са истраживањем нафтних
поља; спровођење студија изводљивости у вези са
експлоатацијом
нафтних
поља;
геофизичка
истраживања за нафтну, гасну и рударску
индустрију; услуге спровођења тумачења и анализе
снимака магнетне резонанце за нафтну индустрију.

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

(210) Ж- 2021-1048
(220) 11.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Наташа Бузуровић предузетник, Булевар
Арсенија Чарнојевића 159, 11070, Београд, RS
(540)

(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; кровни шатори прилагођени за
употребу на возилима; делови за возила за
рекреацију, наиме уређаји за кување и судопере;
делови за возила, односно структурна кућишта за
смештај уређаја за кување, судопера и јединица за
складиштење; аутомобилски структурни делови,
наиме самозаптивајући резервоари за складиштење
воде; структурни делови аутомобила, наиме гепек,
јединице за смештање и складиштење терета;
јединице
за
складиштење
терета
посебно
прилагођене за камионе и џипове; облоге
прилагођене за теретни простор возила.

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.06; 24.17.25; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, небо плава.
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(210) Ж- 2021-1051
(220) 11.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

R1X

(210) Ж- 2021-1052
(220) 11.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(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)

R1S
(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци
за иста, наиме, саставни делови и компоненте за
погонске склопове у виду електричних мотора,
мењача и осовина; каросерије за моторна возила;
мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила;
ланци против клизања за возила; флеке за поправку
гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила;
лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за
унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по
наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице;
држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за
возила; 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 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
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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; 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
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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; тапацирунзи за возила; ручице за
мигавце за возила; чепови за резервоаре за копнена
возила; прекривачи за регистарске таблице за возила;
панели за врата возила; кровни шатори прилагођени
за употребу на возилима; делови за возила за
рекреацију, наиме уређаји за кување и судопере;
делови за возила, односно структурна кућишта за
смештај уређаја за кување, судопера и јединица за
складиштење; аутомобилски структурни делови,
наиме самозаптивајући резервоари за складиштење
воде; структурни делови аутомобила, наиме гепек,
јединице за смештање и складиштење терета;
јединице
за
складиштење
терета
посебно
прилагођене за камионе и џипове; облоге
прилагођене за теретни простор возила.
(210) Ж- 2021-1053
(220) 11.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

R1T
(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци
за иста, наиме, саставни делови и компоненте за
погонске склопове у виду електричних мотора,
мењача и осовина; каросерије за моторна возила;
мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила;
ланци против клизања за возила; флеке за поправку
гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила;
лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за
унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по
наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице;
држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за
возила; осовине за точкове возила; точкови возила;
електрична копнена возила; делови за електрична
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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 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; 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;
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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; тапацирунзи за возила; ручице за
мигавце за возила; чепови за резервоаре за копнена
возила; прекривачи за регистарске таблице за возила;
панели за врата возила; кровни шатори прилагођени
ЗИС / RS / IPO

Ж
за употребу на возилима; делови за возила за
рекреацију, наиме уређаји за кување и судопере;
делови за возила, односно структурна кућишта за
смештај уређаја за кување, судопера и јединица за
складиштење; аутомобилски структурни делови,
наиме самозаптивајући резервоари за складиштење
воде; структурни делови аутомобила, наиме гепек,
јединице за смештање и складиштење терета;
јединице
за
складиштење
терета
посебно
прилагођене за камионе и џипове; облоге
прилагођене за теретни простор возила.
(210) Ж- 2021-1054
(220) 11.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

R1
(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци
за иста, наиме, саставни делови и компоненте за
погонске склопове у виду електричних мотора,
мењача и осовина; каросерије за моторна возила;
мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила;
ланци против клизања за возила; флеке за поправку
гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила;
лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за
унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по
наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице;
држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за
возила; 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 куке за возила за
држање додатака за возила; ветробранска стакла за
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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; 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;
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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; тапацирунзи за возила; ручице за мигавце за
возила; чепови за резервоаре за копнена возила;
прекривачи за регистарске таблице за возила; панели за
врата возила; кровни шатори прилагођени за употребу
на возилима; делови за возила за рекреацију, наиме
уређаји за кување и судопере; делови за возила,
односно структурна кућишта за смештај уређаја за
кување, судопера и јединица за складиштење;
аутомобилски
структурни
делови,
наиме
самозаптивајући резервоари за складиштење воде;
структурни делови аутомобила, наиме гепек, јединице
за смештање и складиштење терета; јединице за
складиштење терета посебно прилагођене за камионе и
џипове; облоге прилагођене за теретни простор возила.
(210) Ж- 2021-1055
(220) 11.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE , 12333 West Olympic Boulevard ,
90064, Los Angeles CALIFORNIA , US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

WILD RIFT

ЗИС / RS / IPO
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(511) 9 дигитални материјали, наиме, токени који се
не мењају (нфт); дигитални медији, наиме, аудиовизуелни медијски садржај из подручја забаве,
музике, видео игара, играња видео игара и турнира у
видео играма, који се може преузимати; дигитални
медији наиме, медијски садржај који се може
преузимати из подручја забаве, музике, музичких
видео записа, видео игара и играња видео игара;
рачунарски софтвер за чување екрана који се може
преузимати; софтвер за позадину рачунара који се
може преузимати; дигитални медији који се могу
преузимати, наиме, дигитално колекционарство
створено софтверском технологијом заснованом на
блокчејну; софтвер за видео игре који се може
преузимати; виртуелна роба која се може преузимати,
наиме, рачунарски софтверски програми који садрже
ресурсе у игри, токене и виртуелну валуту за употребу
у видео играма и виртуелним световима на мрежи;
снимљени софтвер за видео игре.
25
бандана мараме; каишеви [одећа]; капе за
бејзбол; вунене капе; чизме; одећа; капути; костими
за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице;
костими за ноћ вештица; шешири; покривала за
главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу
децу; јакне [одећа]; удобна одећа за ношење код
куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале;
мараме, шалови; кошуље; ципеле; шортсеви; сукње;
одећа за спавање; папуче; чарапе; доњи делови
тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање;
мајице; хулахопке и хеланке; горњи делови одеће;
тренерке; доњи веш.
38 услуге емитовања и преноса (стриминга) играња
видео игара и турнира и такмичења у видео играма
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге интернетског емитовања
преко глобалних и локалних рачунарских мрежа.
41 организовање и уживо вођење такмичења који се
односе на рачунарске и видео игре; организовање
онлајн такмичења рачунарских и видео игара за
интерактивне играче; услуге разоноде, наиме,
организовање
састанака
са
обожаваоцима
(фановима) и конференција у области разоноде,
гејминга, видео игара и е-спортова; услуге разоноде,
наиме омогућавање приступа онлајн дигиталним
колекцијама које се не могу преузимати, наиме
уметности, фотографија, слика, анимација и видео
записа за употребу у дигиталним окружењима у
сврху разоноде; услуге разоноде, наиме, пружање
аудио и видео презентација које се не могу
преузимати из области рачунара, видео игара и еспортова путем вебсајта; пружање услуга забаве
преко онлајн стриминга; организовање уживо
такмичења рачунарских и видео игара и е-спортова;
пружање забавних информација о рачунарским и
видео играма и е-спорту путем вебсајта.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2021-1057
(220) 11.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) MASTER FOOD DOO, Јеловогорска 7,
31000, Ужице, RS
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.06
(591) бела, зелена, светлозелена.
(511) 29 конзервирано,замрзнуто и сушено воће.
30 јестиво замрзнуто воће.
(210) Ж- 2021-1060
(220) 12.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Јован Обрадовић, Војводе Степе 331,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 05.01.05; 05.01.16; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.13;
27.05.01; 29.01.06
(591) сива, бела.
(511) 29 воће, конзервисано; воће, кувано; воће,
прерађено; воће, припремљено; воће у конзерви;
воће у теглама; залеђено воће; млевено воће;
смрзнуто воће; сушено воће; укисељено воће;
бобичасто воће, конзервирано; грицкалице на бази
воћа; грицкалице на бази сувог воћа; замрзнуто воће
и поврће; конзервирано воће и поврће; концентрати
на бази воћа за кување; кувано воће и поврће;
мешавине сувог воћа; намази на бази воћа; пире од
воћа; прерађено воће и поврће; сушено воће и
поврће; укисељено воће и поврће; џемови од воћа;
конзервирано, сушено и кувано воће и поврће;
пуњења на бази воћа за воћне пите; пуњења на бази
воћа за торте и пите; конзервирано, замрзнуто,
сушено и кувано воће и поврће; конзервисано
поврће; кувано поврће; поврће, прерађено; поврће у
конзерви; поврће у теглама; смрзнуто поврће;
сушено поврће; укисељено поврће; усољено поврће;
брзо-смрзнуто поврће; грицкалице на бази поврћа;
желеи од поврћа; концентрати на бази поврћа за
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кување; намази на бази поврћа; нарезано поврће,
конзервирано; паста од поврћа; пиреи од поврћа;
паштета од поврћа; поврће конзервирано или у
теглама; поврће конзервирано у сирћету; поврће
конзервирано у уљу; поврће кувано у сирћету;
сокови од поврћа за кување; желеи, џемови, компоти.
32 напици на бази поврћа; сокови од поврћа [пића];
безалкохолни напици који садрже сокове од поврћа;
напици који садрже мешавине сокова воћа и поврћа;
напици на бази воћа; сирупи за производњу напитака
с укусом воћа; без алкохолна пића са укусом воћа;
воћни сокови; воћни напици и воћни сокови;
концентрати за воћне сокове; концентрати за
прављење воћних сокова; концентровани воћни
сокови; мешани воћни сокови; безалкохолни напици
који садрже воћне сокове; сок од парадајза [пиће];
безалкохолна пића на бази воћа ароматизована чајем;
воћни напици; безалкохолни воћни напици;
безалкохолни газирани напици од воћног сока;
смутис [кашасти напици од воћа или поврћа]; фрапеи
[воћни напици, већином од воћа]; воћни концентрати
за производњу напитака; концентрати за прављење
воћних напитака; воћни концентрати и пиреи који се
користе за припрему напитака.
(210) Ж- 2021-1063
(220) 14.06.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) Smurfit Kappa Services Limited, Beech Hill,
Clonskeagh, Dublin 4, IE
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(531) 26.03.23; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.22
(511) 9 рачунарски софтвер; рачунарски алати за
развој софтвера; компјутерски хардвер.
16 папир и папирни производи; папирна амбалажа;
картон и производи од картона; ребрасти материјали
за паковање; амбалажни материјали направљени од
одрживих влакана; кутије направљене од влакнастих
плоча; амбалаже направљене од влакнастих плоча;
картонска амбалажа; ребрасти картон; картонске и
папирне кутије; картонске и папирне посуде;
штампане ствари.
40 обрада материјала, укључујући рекултивацију
отпадних материјала; ламинирање и услуге пилана;
завршна обрада папира; рециклирање папира и
папирних производа, стакла, пластике и метала;
обрада дрвета; заштита дрвета; сеча дрвета.
41
издавање књига, магазина и текстова.
42 дизајн штампаног материјала; дизајн штампаног
материјала са применом на папиру, таблама, картону,
влакнастим плочама и ребрастим материјалима.
(210) Ж- 2021-1173
(220) 02.07.2021.
(442) 30.07.2021.
(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

INNGESTIN
(511) 5 фармацеутски препарати.

ЗИС / RS / IPO
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OБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.06.2021. - 15.07.2021. године

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/1716 промењена је у AGROGLOBE doo,
Булевар Ослобођења 60, 21000 Нови Сад, RS;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/1719 промењена је у AGROGLOBE doo,
Булевар Ослобођења 60, 21000 Нови Сад, RS;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/1717 промењена је у AGROGLOBE doo,
Булевар Ослобођења 60, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број Ж2020/1718 промењена је у AGROGLOBE doo,
Булевар Ослобођења 60, 21000 Нови Сад, RS;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2020/2025 промењена је у ADAKTAR d.o.o. ,
Јурија Гагарина бр.22ж, Нови Београд, RS;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/28 промењена је у WNB STUDIO DOO
BEOGRAD-VRAČAR , Смиљанићева 24, 11000
Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж2021/506
промењена
је
у
IMILAB
TECHNOLOGY COMPANY PTY LTD, PO BOX 446,
Highgate, SA, 5063, AU;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж2021/507
промењена
је
у
IMILAB
TECHNOLOGY COMPANY PTY LTD, PO BOX 446,
Highgate, SA, 5063, AU;

ЗИС / RS / IPO
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 80692
(210) Ж- 2020-1453

(181) 31.08.2030.
(220) 31.08.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) FLEET GROUP DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRADVRAČAR, Стојана Протића 13, 11000 Београд,
Врачар, RS
(540)

(531) 24.17.25; 26.01.01; 26.01.04; 26.01.06; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) бела, жута и црна
(511) Кл. 37:
прање аутомобила; одржавање
аутомобила; подмазивање; аутомобила; полирање
аутомобила;
поправка
аутомобила;
ремонт
аутомобила;
фарбање
аутомобила;
чишћење
аутомобила.
(111) 80693
(210) Ж- 2020-2311

(181) 25.12.2030.
(220) 25.12.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) TOTAL BRANDS BG d.o.o., Кнез Михајлова
30, 11000, Београд-Стари град, RS
(740) Адвокат Властимир М. Ананијев, Краља
Александра Првог Карађорђевића 102/2/29а Тц
"Простор", Крагујевац
(540)

(531) 05.03.15; 05.07.11; 24.15.11; 26.04.15; 26.04.16;
26.04.22; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.15
(591) наранџаста светло, наранџаста тамно, зелена
светло, зелена тамно, жута, црвена, бела.
(511) Кл. 32: воћни сокови.
(111) 80694
(210) Ж- 2020-2147

(181) 07.12.2030.
(220) 07.12.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) ASAP International Sdn Bhd, No.1 Jalan Sitar
33/6, Seksyen 33, 40400, Shah Alam, Selangor, MY
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(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,
11090, Београд
(540)

ASAP
(511) Кл. 9: специјална одећа за лабораторије;
филтери за респираторне маске; рукавице за заштиту
од несрећа; једнократне пластичне рукавице за
употребу у лабораторијама; једнократне рукавице од
латекса за употребу у лабораторијама; рукавице за
заштиту од рендгенских зрака за индустријску
употребу; маске за заштиту од прашине; маске које
спречавају продор прашине; заштитне маске.
Кл. 10: рукавице од латекса за медицинску употребу;
једнократне рукавице за медицинску употребу;
рукавице за медицинску употребу; рукавице од латекса
за употребу у хирургији; једнократне рукавице за
употребу у хирургији; рукавице за употребу у
хирургији; рукавице од латекса за зубарску употребу;
једнократне рукавице за зубарску употребу; рукавице
за зубарску употребу; рукавице за ветеринарску
употребу; рукавице за медицинске прегледе; маске које
користи медицинско особље; хигијенске маске за
употребу у медицини; респираторне маске за употребу
у медицини; хируршке маске; хигијенске маске за
изолацију прашине за употребу у медицини; хируршке
капе; зубарске капе; медицинске хаљине; хаљине за
преглед пацијената; хируршке хаљине; визири за
употребу у медицини; визири за употребу у хирургији;
штитници за очи за употребу у медицини; штитници за
очи за употребу у хирургији; навлаке за обућу за
употребу у медицини; заштитне капице за косу које
носи медицинско особље.
Кл. 21: гумене рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице од нитрила за употребу у домаћинству;
пластичне рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице од латекса за употребу у домаћинству;
једнократне рукавице за употребу у домаћинству;
рукавице за негу животиња; рукавице за
баштованство; памучне рукавице за употребу у
домаћинству.
(111) 80695
(210) Ж- 2020-215

(181) 14.02.2030.
(220) 14.02.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

LIPO DIET
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететска
храна и супстанце за медицинске потребе
прилагођене за медицинску и клиничку употребу;
прехрамбени и дијететски додаци исхрани намењени
побољшању здравља и мршављењу; дијететски
додаци [додаци исхрани]; витамински производи;
прехрамбени производи с минералима за медицинску
употребу; препарати на бази витамина, протеина,
минерала, микроелемената.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
припремање, организовање и одржавање семинара,
курсева и конференција.
Кл. 44:
хигијенска заштита и нега лепоте;
медицинске услуге; саветовање у вези дијететике и
исхране; услуге саветовања о здрављу; пружање
информација о исхрани и дијететским додацима
[додацима исхрани].
(111) 80696
(210) Ж- 2020-1994

(181) 17.11.2030.
(220) 17.11.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) NRK INZENJERING DOO BEOGRAD,
Ванђела Томе 19, 11000, Београд-Вождовац, RS
(740) Ивана Кекић, Чингријина 11/5a, 11000,
Beograd-Zvezdara
(540)

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

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.15
(591) сива, зелена, плава, жута, наранџаста, црвена, розе.
(511) Кл. 2: средства за заштиту од рђе; масти, уља и
препарати против рђе; препарати против тамњења за
метале; заштитни препарати за метале; препарати за
спречавање корозије или тамњења метала.
(111) 80698
(210) Ж- 2020-1397

(181) 20.08.2030.
(220) 20.08.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224,
Врчин, RS
(540)

FREGATA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 80699
(210) Ж- 2020-1971

(181) 05.11.2030.
(220) 05.11.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) ZELENO ŽITO NEMET DOO ZA
PROIZVODNJU OSTALIH PREHRAMBENIH
PROIZVODA I DODATAKA ISHRANI PALIĆ, ,
Палић, RS
(540)
(531) 01.13.15; 01.15.09; 02.09.25; 24.17.23; 26.04.14;
26.04.18; 26.04.19; 26.04.24; 29.01.14
(591) тамно црвена, светло црвена, светло плава,
тамно плава, бела и црна
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати, санитарни препарати за употребу у
медицини, дезинфекциона средства.
Кл. 44:
медицинске услуге, ветеринарске услуге,
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или животиње.
(111) 80697
(210) Ж- 2020-1387

(181) 06.11.2029.
(220) 06.11.2019.
(151) 16.06.2021.
(732) H K Wentworth Limited , Ashby Business Park,
Coalfield Way Ashby-De-La-Zouch, Leicestershire
LE65 1JR, GB
ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.15; 01.15.23; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.09; 29.01.03
(591) зелена, бела.
(511) Кл. 5: лиофилизовани зелени сок од спелте.
Кл. 30: замрзнути сок од спелте; замрзнути сок од
јечма.
(111) 80700
(210) Ж- 2020-1966

(181) 06.11.2030.
(220) 06.11.2020.
(151) 16.06.2021.
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(732) INVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

INNOVAG
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 80701
(210) Ж- 2021-6

(181) 04.01.2031.
(220) 04.01.2021.
(151) 16.06.2021.
(732) Privredno društvo za promet, marketing i
posredovanje Inpharm Co. d.o.o. , Батајнички друм
23, 11080, Београд-Земун , RS
(540)

AretIN
(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) 80702
(210) Ж- 2020-2179

(181) 10.12.2030.
(220) 10.12.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) ТЕХНОПЛАСТ ДОО, Здравка Јекића 119,
22305, Стари Бановци, RS
(540)

(531) 25.03.03; 26.01.18; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 9: разводне кутије (за струју); спојнице за
жице (за струју).
(111) 80703
(210) Ж- 2020-2048

(181) 24.11.2030.
(220) 24.11.2020.
(151) 16.06.2021.
(732) Дарко Савић, Отона Жупанчића 29/16, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Драган Томић, Крунска 41/19, Београд
(540)
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(531) 26.04.04; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.17; 27.07.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена-Pantone 185c, бела.
(511) Кл. 25: бициклистичка одећа; бандана мараме;
блузе, кошуље; боди [женско рубље]; визири,
штитници од сунца као покривала за главу; визири
на капама; виндјакне; водоотпорна одећа; готова,
конфекцијска одећа; грејачи ногу; грејачи за врат;
дресови [одећа]; женске чарапе; заштитне мајце за
водене спортове [rash guards];jaкнe [одећа]; кабанице
[одећа]; капе; капе за купање; кратке чарапе; купаће
гаће; мајице; мале капе уз главу; мараме за главу;
мараме, шалови; обућа; одећа за купање; одећа за
плажу; покривала за главу; сокне које упијају зној;
траке за главу [одећа]; хеланке [панталоне]; чизме за
спортове; штитници за уши [одећа].
Кл. 35:
циљни маркетинг; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање
преко телевизије; рекламирање преко плаката;
рекламирање на радију; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе;
пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе; производња рекламних филмова;
промоција продаје за друге; промоција робе и услуга
кроз спонзорисање спорских догађаја.
Кл. 41: мерење времена на спортским догађајима;
обука [тренирање]; организовање и вођење
радионица
[обука];
организовање
спортских
такмичења; организовање такмичења [образовних
или забавних]; пружање информација које се односе
на рекреативне активности; снабдевање опремом за
рекреацију; услуге личног тренера [фитнес тренинг];
услуге спортских објеката; услуге спортских
кампова; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(111) 80704
(210) Ж- 2020-1845

(181) 23.10.2030.
(220) 23.10.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) GAMES DOO ZA PROMET IGARA,
KONZOLA I PRATEĆE OPREME BEOGRAD,
Булевар Михаила Пупина 117, 11070, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Адвокат Ружица Ђ. Јовановић, Сазонова 22,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.04.18; 26.04.19; 26.11.14; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, жута, бела.
(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању,
обавештења о пословима; дистрибуција рекламног
материјала; презентација робе; ажурирање огласних
материјала; дистрибуција узорака; објављивање
рекламних текстова; оглашавање, рекламирање;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; услуге
набавке за трећа лица (куповина производа и услуга
за друге пословне субјекте); презентација производа
путем средстава комуникације у сврху продаје на
мало; административна обрада наруџбеница за
куповину.
Кл. 39: паковање робе; испорука робе; складиштење
робе; транспортне услуге; умотавање, амбалажирање
робе.
Кл. 41: услуге разоноде; услуге игара пружених
онлајн са рачунарске мреже; услуге омогућавања
коришћења електронских публикација које се не
могу преузимати; изнајмљивање опреме за играње.
(111) 80705
(210) Ж- 2020-2256

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) PHOENIX Pharmahandel Gmbh & Co KG,
Pfingstweidstr. 10-12, 68199 Manhajm, DE
(740) Андреа Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
Београд
(540)

BENU Plus Loyalty program
(511) Кл. 3: сапуни, парфимерија, етерична уља,
козметички производи (осим шминке, сенки за очи,
ружева, маскара, лакова за нокте, лосиона за
постизање тамнијег тена без сунчања), лосиони за
косу; препарати за негу зуба; вата за употребу у
козметичке сврхе.
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, легуэе 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,
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асептични памук, папир за хватање мува, подлоге за
бактериолошке културе, средине за бактериолошке
културе, средина за бактериолошке културе,
бактериолошки препарати за медицинску и
ветеринарску употребу, бакл еријски 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,
купке за стоку [инсектициди], биоциди, бизмутски
препарати за фармацеутску употребу, голард вода,
оловна, оловна вода, инсектициди, дрвени угаљ за
фармацеутску употребу , бонбоне, медицинске,
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,
појасеви за хигијенске улошке, вата за медицинску
употребу,
газа
за
медицинску
употребу,
фармацеутски препарати на бази креча, купке за псе
[инсектициди], репеленти за псе, хемијскофармацеутски препарати, хидрирани хлор за
фармацеутску употребу, хлороформ, цигарете без
дувана за медицинску употребу, зубарски цемент,
цемент за животињска копита, стоматолошки восак
за моделирање, штапићи за кађење, пастиле 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 контактна сочива, раствори за употребу са
контактним сочивима, 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, дезодоранси, који нису
за људе и животиње, препарати за уништавање
мишева, хлеб за дијабетичаре прилагођен за
медицинску употребу, средства за варење за
медицинску употребу, дигиталин, аналгетици,
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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, сунђер и за ране, соли
за медицинску употребу, естри за фармацеутску
употребу, етри за фармацеутску употребу, хируршки
завоји, еукалиптол за фармацеутску употребу,
еукмиптус за фармацеутску употребу, пургативи
[средства за чишћење], средства за чишћење,
лаксативи, брашно за фармацеутску употребу, млеко
у праху за бебе, лекови против грознице, коморач за
медицинску употребу, медицинске инфузије,
медицински чај, уље из јетре бакалара, фунгициди,
лекови за нерве, гвајакол за фармацеутску употребу,
средства за одстрањивање цревних глиста, против
цревних глиста, газа за превијање, лаксативи,
желатин за медицинску употребу, горчица за
фармацеутску
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, млечне
масти, хемијски препарати за утврђивање трудноће,
медицинска
уља,
хематогени,
хематоген,
хемоглобин,
лековите
биљке,
хормони
за
медицинску употребу, уље слачице за медицинску
употребу, хидрастин, хидрастинин, упијајућа вата,
упијајући памук, семе за вештачку опподњу,
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
употре5у, пића од млечног слада за медицинску
употребу, купке за животиње [инсектициди], брашно
од семена лана за фармацеутске намене, брашно од
семена лан а 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, дубоке гаће, боксерице,
хигијенске гаће, менструалне гаће, хигијенске
гаћице, нана за фармацеутску употребу, хемијски
препарати за третирање буђи, слад за фармацеутску
употребу, препарати за уништавање корова,
препарати за уништавање штетних биљака,
хербициди, сумпорни штапићи [дезинфекциона
112

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
средства], помаде за медицинску употребу, тинктуре
за употребу у медицини, серуми, ментол, живи на
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, хемијска
препарати против житног кукоља, хемијски
препарати за лечење пшенице, наркотици,
миришљаве соли, помаде за фармацеутску употребу,
опијати, опиум, оподелдок, опотерапијски препарат,
органотерапијски препарати, зубни амалгами од
злата, пектин за фармацеутску употребу, тампони за
менструацију, хигијенски тампони, менструални
завоји, санитарни улошци, 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,
медицинско 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, седативи, ергот за фармацеутску
употребу, серотерапијски лекови, облоге од слачице,
мелеми од слачице, препарати за стерилизацију земље,
успављујућа средства, натријумове соли за медицинску
употребу, препарати за стерилизацију, 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,
хемикалије за лечење 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
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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 фзрмацеутску 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, слаткиши 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, за медицинску употребу,
гумигут за фармацеутску употребу, гурјун [гурјон,
гурјан] балзам за медицинску употребу, екстракти
хмеља за фармацеутску употребу, рицинусово 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, 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,
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грудни улошци за дојење, кедровина за употребу у
одбијању инсеката, дезинфекциона средства за
хемијске тоалете, рибгьэ брашно за фармацеутску
употребу, додаци за минералну храну, средства за
испирање уста за медицинске намене, додаци исхрани,
коштани цемент за хируршке и ортопедске сврхе,
коштани цемент за хируршке и ортопедске сврхе,
тамјан за одбијање, акарициди [средства против гриња],
антибиотици, средства за смањење апетита за
медицинске сврхе, препарати за бронходилатацију,
јастучићи за чукљеве, 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, парепарати 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
[непромочиве гаћице] , непромочиве пелене за бебе,
гаћице за бебе [пелене], непромочиве, непромочиве
пелене за бебе, непромочиве 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 кли~е 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,
лецити н 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, памучни штапићи за
медицинску употребу, млечне формуле за бебе, млеко у
праху за бебе, трансплантати [жива ткива], за употребу
у медицини, биљни екстракти за фармацеутске намене,
препарати, препарати од микроорганизама за
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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, лиофилv:зована
храна прилагођена за медицинске сврхе, дехидрисана
храна
прилагођена
за
меД~1Цинске
сврхе,
хомогенизована храна прилагођена за медицинске
сврхе, хомогениэована 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 [педикупициди],
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 сапуни.
Кл. 35: услуге продаје на мало у вези са сапун има,
парфимеријом, етеричним уљима, козметичким
производима, лосионима за косу, препаратима за
негу ~:'ба, ватом за употребу у козметичке сврхе,
фармацеутски
м
производима,
хигијенским
производима за употребу у медицини, дијететским
производима за употребу у медицини, храном за
бебе, хранљивим додацима за употребу у медицини,
витаминским препаратима, минералним додацима
исхрани, ватом за употребу у медицини, фластерима,
материјалима за превијање, дезинфекционим
средствима, препаратима за уништавање гамади,
фунгицидима,
хируршким,
медицинским
и
зубарским апаратима и инструментима, ортопедским
помагалима, материјалима за ушивање рана.
Кл. 40: услуге производње у вези са хемијским и
фармацеутским производима; израда хемијских и
фармацеутских
производа
по
наруџбини;
информативне, саветодавне и саветодавне услуге у
вези
са
свим
горе
наведеним
услугама.
Кл. 41: образовне услуге; услуге подучавања и
обуке; образовне услуге које се односе на медицину;
организовање и одржавање семинара и конвенција из
области медицине; информативне, саветодавне и
услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и дизајн повезани са њима: хемијска анализа;
хемијска истраживања; услуге истраживања и
развоја;
истраживање
и
развој
на
пољу
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фармацеутских производа; консултантске услуге у
вези фармацеутских истраживања и развоја;
спровођење клиничких испитивања у области
фармацеутских производа; пружање медицинских и
научноистраживачких информација У области
фармацеутских производа и клиничких испитивања;
информативне, саветодавне и услуге консалтинга у
вези са свим горе наведеним услугама.
Кл. 44: медицинске услуге; фармацеутске услуге у
вези са производима који се издају на рецепт;
пружање фармацеутских савета; услуге У вези са
хигијеном и негом лепоте за људе, усалона лепоте,
услуге медицинских клиника, киропрактика, услуге
центара за рехабилитацију, болничке услуге,
здравствена нега, масажа, медицинска помоћ,
оптичарске
услуге,
физикална
терапија,
физиотерапија, зубарске услуге, услуге кућне неге,
услуге банке крви, услуге установа за тешко оболеле,
услуге бабица, услуге неговања болесника,
фармацеутски
савети,
пластична
хирургија,
имплантација косе, услуге психолога, услуге
ароматерапије,
услуге
вештачке
оплодње,
рехабилитација пацијената за болести зависности,
услуге
телемедицине,
терапеутске
услуге,
изнајмљивање
медицинске
опреме,
услуге
здравствених
центара,
услуге
алтернатнивне
медицине, говорна терапија, услуге саветовања о
здрављу, ортодонтске услуге, медицински савети за
особе са инвалидитетом, палиативна нега, услуге
центара за опоравак, услуге терапије уз помоћ
животиња, услуге медицинских анализа за потребе
дијагностике и лечења које пружају медицинске
лабораторије,
медицински
скрининг,
услуге
медицинских
клиника,
болничарске
услуге,
здравствена нега, медицинска помоћ, оптичарске
услуге, зубарске услуге, услуге банке крви,
имплементација косе, услуге телемедицине.
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(531) 24.15.03; 24.15.15
(511) Кл. 3: козметика; козметичке маске; колоњске
воде; парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна
вода; мириси за просторије; Потпури; сапуни, наиме,
сапуни за купање, козметички сапуни, сапуни за
бријање, мирисни сапуни, немедицински козметички
сапуни, дезодорантни сапун, сапун против знојења;
шампон за тело; немедицински препарати за купање;
препарати против знојења и дезодоранси за личну
употребу; лосиони и балзами за после бријања;
лосиони за негу коже; немедицински препарати за
негу коже; етарска уља; мирисне перле за употребу у
кући, наиме, мирисна хидратантна крема за лице,
перле за купање, препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни производи[средства за личну хигијену];
препарати за негу косе; препарати за обликовање
косе; лосиони за косу; лак за косу; шампон; балзам за
косу; гел за косу; пена за косу; балзам за усне.
Кл. 4: свеће.
Кл. 9: празне УСБ меморије; сигналне звиждаљке;
спортске пиштаљке; звиждећи аларми; магнетни
компаси; мерни компаси; компаси за одређивање
правца, заштитне маске за немедицинску употребу;
маске за заштиту од прашине; футроле, заштитне
навлаке, носачи и постоља за употребу с ручним
дигиталним уређајима, наиме, таблетима и
преносивим звучним и видео уређајима за
репродукцију; ручке, постоља и носачи за ручне
електронске уређаје, наиме, за паметне телефоне,
таблете и преносиве звучне и видео уређаје за
репродукцију; футроле за слушалице.
Кл. 14: зидни сатови.
Кл. 16: лични организатори и планери; адресари;
планери; албуми за слике; календари; канцеларијски
прибор; прибор за радни сто који садржи држаче за
оловке, држаче за спајалице, спајалице, штипаљке,
футроле за оловке, гумице, оловке и хемијске оловке;
нотеси; фасцикле; обележивачи за књиге; папир за
увијање поклона; картонске кутије за поклоне; поклон
картице; разгледнице; честитке; креп папир за
паковање; папирне торбе за куповину; папирне
салвете;
уметничке
репродукције;
штампане
репродукције на платну; литографска уметничка дела;
уметничка дела од папира; слике и њихове
репродукције; постери; налепнице; лепљиве траке за
папир или употребу у домаћинству; носачи лепљивих
трака за папир или употребу у домаћинству; папирне
траке, лењири за техничко цртање; лењири за цртање.
Кл. 18: ручне торбе, цегери, женске ташне, клач
ташне, козметичке торбице које се продају празне,
врећице за куповину за вишекратну употребу,
новчаници, ранчеви, актовке, актен ташне, путне
торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе,
кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске торбе
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за књиге, коферчићи за козметику који се продају
празни, празни ковчежићи за козметику, футроле за
кључеве, држачи за кредитне картице, кутије за визит
карте, кутије за списе у облику торбе (актовке), торбе
за теретану, торбе за плажу, спортске торбе, тоалетне
торбице које се продају празне; одећа за куће
љубимце.
Кл. 20: намештај; огледала; јастуци; декоративни
јастуци; кревети; душеци; идентификационе наруквице,
неметалне; рамови за слике; граничници за врата,
неметални и не од гуме; уметничка дела на мешовитим
подлогама састављена углавном од полимера;
уметничка дела од пластике или дрвета. Кл. 21: прибор
за печење; послужавници с ножицама (столићи);
плехови за торте; сталци за торте; сетови посуда за
чување зачина, шећера, брашна, кафе; цедиљке за
цитрусе; прибор за послуживање, секачи за кекс;
лимови за колаче; посуђе, наиме, дубоки тигањи,
тигањи, лонци, посуде за кување на пару, вок тигањи;
држачи за папирне убрусе који стоје на радној плочи;
посуђе; тањири; чиније; држачи за течни сапун; посуде
за пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; шоље и тацне;
посуде за поширање јаја; преса за бели лук; ренда за
употребу у домаћинству; кућни прибор, наиме,
хватаљке за употребу у кухињи, шпатуле за кухињу,
цедиљке, шпатула за превртање, виљушке за кување;
виљушке за послуживање, кашике за кување, кашике за
сервирање, држачи за ножеве, жице за мућење, ренде,
неелектричне мешалице, кашике, цедиљке, сита,
ђевђири; кутлаче, кухињске даске за сецкање и
оклагије; послужавници за јело; држачи за салвете за
употребу у домаћинству; држачи за папирне убрусе за
употребу у домаћинству; бокали; млинови за со и
бибер; сланици и биберници; тацне за сервирање;
посуде за сервирање; послужавници за сервирање;
држачи за сапун; посуде за сапун; сталци за зачине;
чајници; неметални послужавици за употребу у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше; отварачи
за флаше; боце за пафреме које се продају празне;
кутије за пилуле за личну употребу; прстенови за
салвете; боце за воду које се продају празне; четкице за
зубе; четке за косу; чешљеви; уметничка дела од
стакла, порцелана, теракоте или керамике; пластични
подметачи; подметачи од винила; сламке за пиће;
држачи за средства за дезинфекцију руку; кутије за
средства за дезинфекцију руку; кутије прилагођене за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични прибори за скидање шминке; неелектрични
прибори за скидање шминке; апликатори за козметику;
апликатори за шминку; опремљене козметичке
торбице; тоалетни несесери, наиме, опремљени
ковчежићи за козметику; пудријере, кутије које се
продају празне; сунђери за шминкање; козметички
сунђери.
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Ж
Кл. 24: тканине и текстилна роба, наиме, тканине за
употребу у домаћинству, постељина, рубље за
купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за
кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете,
простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи
за кревет са карнерима, декоративна тканина за
постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи
за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири
за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице,
таписерије, памучна тканина, мебл штофови за
тапацирање намештаја и тканина за завесе,
декоративне рељефне тканине; стони подметачи,
ћебићи за љубмце.
Кл. 25: одећа; покривала за главу; обућа; одевни
предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи
костими; доњи веш; корсети; плетене маске за лице;
јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути; блејзери;
одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе, кошуље;
хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке чарапе; женске
чарапе; трегери; рукавице; баде мантили; маске за
спавање; манжетне кошуља; знојнице; траке за главу;
бандана мараме; капе; шешири; визири.
Кл. 26: шнале; копче за косу; гумица за косу;
укоснице; пертле за ципеле; привесци за ципеле,
женске ташне, ранчеве, наочаре и мобилне телефоне;
дугмад; рајсфершлуси; шнале за каиш.
Кл. 27: теписи; ћилими; простирке за купатила;
простирке за јогу; отирачи за врата; текстилне
простирке за подове за употребу у домаћинству;
таписерије које нису од текстила; тапете; тврди
материјали за покривање подова; покривачи за
зидове од винила или пластике.
Кл. 34: пепељаре, упаљачи за цигарете, упаљачи за
цигаре, шибице, вапоризатори за бездимне цигарете,
електронске цигарете, држачи цигара, филтери за
цигарете, луле, секачи за цигаре, кутије за бурмут,
кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле,
наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за
дуванске луле.
(111) 80707
(210) Ж- 2020-238

(181) 20.02.2030.
(220) 20.02.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина
Миланковића 1ж, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
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(591) бела, црна, плава, тиркизна.
(511) Кл. 9: апарати за пренос сигнала; апарати за
снимање, пренос или репродукцију информација;
апарати и инструменти за електричну и електронску
контролу; апарати и инструменти за пријем и пренос
дигиталног и сателитског сигнала и интернета;
бежични предајници; бежични пријемници; дигитални
апарати за телекомуникацију; дигитални видео
снимачи; дигитални процесори сигнала; компјутерски
хардвер; конвертери за кабловску телевизију; апарати
за кодирање и декодирање телевизијског и другог
аудиовизуелног програма, модеми, рутери, меморијске
картице, софтвер (снимљени програми); апликациони
софтвер; апликације које се могу преузети; рачунарски
програми; безбедносни софтвер који се може преузети;
помоћни, безбедносни и криптографски софтвери;
рачунарски системи; интернет безбедносни програми.
Кл.
38:
телекомуникације;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; комуникација путем
рачунарских терминала; комуникација оптичким
мрежама; пружање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама; пружање приступа базама
података; повезивање телекомуникацијама са
глобалном рачунарском мрежом; најам времена
приступа глобалним рачунарским мрежама; услуге
преноса података на мрежи рачунарских система.
Кл. 42: услуге истраживања, дизајна и развоја
рачунара и софтвера; програмирање за рачунаре;
креирање веб страница за друге; конверзија
рачунарских
програма
и
података;
развој
рачунарских система; дизајн рачунарског система;
анализа
рачунарског
система;
надгледање
рачунарских система даљинским приступом; услуге
надгледања рачунарских безбедносних система;
консултантске услуге у вези с рачунарским
системима; консултантске услуге у вези с
рачунарским системима; надзор рачунарских
система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у
вези са рачунарском и интернет безбедношћу;
саветодавне услуге у области сигурносног софтвера;
софтвер као услуга (СааС); рачунарство у облаку;
консултантске услуге у вези са информационом
технологијом (ИТ); хостинг сервера.
(111) 80708
(210) Ж- 2020-2283

(181) 24.12.2030.
(220) 24.12.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

Spelta Vita

ЗИС / RS / IPO
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(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.
Кл. 30: замрзнути сок од спелте; замрзнути сок од
јечма;
брашно и производи од житарица;
Кл. 35: рекламирање; оглашавање.
(111) 80709
(210) Ж- 2020-733

(181) 25.05.2030.
(220) 25.05.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) Вања Ненезић, Милутина Миланковића бр.
120е, Нови Београд, RS
(740) Владимир Ненезић, ул. Милутина
Миланковића 120е, Нови Београд
(540)

(531) 05.05.07; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.05; 29.01.06
(591) тамно љубичаста, светло љубичаста, бела.
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 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. 33: алкохолна пића (изузев пива); алкохолни
препарати за прављење напитака.
(181) 06.11.2030.
(220) 06.11.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) GOLDEN GROUP DOO, PC Škaljari b.b.,
85330, Kotor, ME
(740) Милица Аранђеловић, Крунска 50, Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 39: Транспорт; организација, резервација и
организовање путовања, излета и крстарења; пратња
путника; ваздушни превоз; превоз аутомобилом и
аутобусом; организација путовања, одмора и
обилазака; услуге туристичких агенција, посебно
саветовање и услуге резервације путовања, пружање
информација о путовањима; превоз излетничким
бродовима; изнајмљивање чамаца; услуге превоза за
туристичка разгледања; речни превоз; трајектни
превоз; превоз бродом; изнајмљивање простора за
паркирање; организовање превоза за туристичка
путовања; превоз путника; превоз туриста;
резервација
превоза;
путничке
резервације;
уговарање услуга путничког превоза за друге
коришћењем мрежне апликације.
Кл. 43: Услуге хотела; резервисање пансиона; услуге
резервисања хотела; услуге агенција за смештај
(хотелски, пансионски); изнајмљивање привременог
смештаја; пансионске услуге; услуге изнајмљивања
кућа за одмор; резервисање привременог смештаја;
услуге мотела; услуге кампова за одмор (смештај);
услуге
припрема
за
привремени
смештај
(организовање долазака и одлазака); кетеринг хране
и пића; услуге кафеа; услуге кафитерија; услуге
кантина; услуге ресторана за самопослуживање;
услуге ресторана; услуге снек-барова; услуге барова;
изнајмљивање столова, столица, столњака и
стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за
састанке; услуге вашоку ресторана; услуге удон и
соба ресторана; декорисање хране и колача;
информације и савети у вези са припремом оброка.
(111) 80711
(210) Ж- 2020-2279

(181) 22.12.2030.
(220) 22.12.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) Peach Perfect Online doo Beograd, Милоша
Обреновића 131, 11500 Обреновац, RS
(540)

(111) 80710
(210) Ж- 2020-1949

MONTIS
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.01; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.24
(511) Кл. 5: дијететски суплементи који служе као
допуна нормалнј исхрани или за побољшање општег
здравственог стања.
Кл. 18: спортске торбе.
Кл.
21:
боце
за
пиће
за
спортове.
Кл. 25: одећа и обућа за спорт.
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Ж
Кл. 28: спортска опрема и опрема за теретане.
Кл. 29:
дијететска храна која се користи у
медицинске сврхе, наиме, препарати од житарица
(изузев хране за животиње), хлеб, тестенине и
слаткиши; концентрати угљених хидрата и протеина.
Кл. 30: дијететска храна која се не користи у
медицинске сврхе, наиме препарати од житарица
(изузев хране за животиње); хлеб; тестенине и
слаткиши;
концентрати
угљених
хидрата;
концентрати угљених хидрата и протеина.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје у вези са
пријављеним робама из класа 5,18,21,25,28,29 и 30.
(181) 07.10.2030.
(220) 07.10.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) AGROGLOBE doo, Булевар Ослобођења 60,
21000 Нови Сад, RS
(540)
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хортикултуру и шумарство; услуге сузбијања
штеточина
у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури и шумарству.
(111) 80714
(210) Ж- 2020-1718

(181) 07.10.2030.
(220) 07.10.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) AGROGLOBE doo, Булевар Ослобођења 60,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(111) 80712
(210) Ж- 2020-1716

(531) 05.03.15; 24.01.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.07.01;
28.05.00; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава.
(511) Кл. 5:
пестициди, наиме хербициди.
Кл. 44:
консултантске услуге у области
виноградарства; уништавање корова; уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
аквакултуру,
хортикултуру и шумарство; услуге сузбијања
штеточина
у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури и шумарству.
(181) 07.10.2030.
(220) 07.10.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) AGROGLOBE doo, Булевар Ослобођења 60,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.03.15; 24.01.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.07.01;
28.05.00; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава.
(511) Кл. 5:
пестициди, наиме хербициди.
Кл. 44:
консултантске услуге у области
виноградарства; уништавање корова; уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
аквакултуру,
хортикултуру и шумарство; услуге сузбијања
штеточина
у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури и шумарству.
(111) 80715
(210) Ж- 2020-1719

(181) 07.10.2030.
(220) 07.10.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) AGROGLOBE doo, Булевар Ослобођења 60,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(111) 80713
(210) Ж- 2020-1717

(531) 05.03.15; 24.01.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.07.01;
28.05.00; 29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава.
(511) Кл. 5:
пестициди, наиме хербициди.
Кл. 44:
консултантске услуге у области
виноградарства; уништавање корова; уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
аквакултуру,
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(531) 03.13.02; 24.01.09; 27.05.01; 27.05.09; 27.07.01;
28.05.00; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 5:
пестициди, наиме инсектициди.
Кл. 44:
консултантске услуге у области
виноградарства; уништавање корова; уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
аквакултуру,
хортикултуру и шумарство; услуге сузбијања
штеточина
у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури и шумарству.
(111) 80716
(210) Ж- 2020-2329

(181) 28.12.2030.
(220) 28.12.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) Доо ОБУЋА МЕТРО, Лазе Костића б.б.,
21460, Врбас, RS
ЗИС / RS / IPO
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Ж

(531) 09.01.07; 18.04.02
(511) Кл. 18: имитација коже; кишобрани; кожни
каишеви; козметичке торбице, празне; кофери;
кофери и путне торбе; путне торбе; путне торбе за
одећу; путни кoмплети (кожна роба); ранци; руксаци;
ручне торбице; спортске торбе; торбе; торбе за
куповину; торбе (коверте, кесе) од коже за паковање;
футроле за кључеве; џепни новчаници; школске
торбе.
Кл. 25:
одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје за обућу и
одећу; услуге рекламирања преко интернета.

Кл. 35: услуге малопродаје пружене од стране
продавница поклона; услуге малопродаје везане за
канцеларијски прибор; услуге малопродаје игара;
услуге малопродаје везане за играчке; услуге
малопродаје торби; услуге малопродаје пружене од
стране онлајн продавница поклона; услуге онлајн
малопродаје канцеларијског прибора; услуге онлајн
малопродаје игара; услуге онлајн малопродаје везане
за играчке; услуге онлајн малопродаје торби;
лепљење огласа; лепљење огласа (плаката); ширење
рекламног садржаја; презентација робе; испорука
узорака; издавање рекламних текстова; оглашавање;
оглашавање
(рекламирање)
путем
радија;
телевизијске
рекламе;
уређивање
излога;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; презентација производа у свим медијима
(средствима комуникације) у сврху продаје на мало;
савети за потрошаче (пружање комерцијалних савета
и информација потрошачима); спонзори (траже ње
спонзора) маркетинг.
Кл. 41:
забава, разонода; услуге забављача,
уметника; организовање забавних или васпитних
такмичења; разонода, забава преко радија;
публикација књига; издавање, објављивање књига;
електронско издаваштво.

(111) 80717
(210) Ж- 2020-2338

(111) 80718
(210) Ж- 2020-2183

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) DELFI KNJIŽARE DOO Beograd, Ресавска
33, Београд, RS
(540)

(181) 11.12.2030.
(220) 11.12.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Pepto Soda
(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.

(531) 26.04.06; 26.04.22; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 9:
електронске књиге које се могу
преузети; дигиталне књиге које се могу преузети;
аудио књиге.
Кл. 16: књиге; папир; огласни памои од папира или
картона;
бележнице,
нотеси;
документација
(канцеларијска); слике (урамљене или неурамљене);
оловке; периодичне публикације; улазнице; писане
или цртане књиге; нотеси; каталози; књиге са
песмама или нотама; папир за паковање; магазини
(периодични).
Кл. 25: обућа; капе; панталоне; доњи веш; чарапе;
одећа; комплети (одевни); сукње.

ЗИС / RS / IPO

(111) 80719
(210) Ж- 2020-2051

(181) 20.11.2030.
(220) 20.11.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) PUTP SITOPLAST DOO, Иве Лоле Рибара 92,
Ратково, RS
(540)

(531) 14.07.06; 15.01.01; 15.01.07; 20.05.25; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
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(591) плава, црвена, црна.
(511) Кл. 16: штампане ствари (папирне етикете,
фолија, алуминијумски поклопци, полиетиленска
амбалажа, натрон кесе); вреће за паковање од папира
и пластике.
Кл. 40: услуге штампања.
(111) 80720
(210) Ж- 2020-2059

(181) 25.11.2030.
(220) 25.11.2020.
(151) 17.06.2021.
(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР
ДОО БЕОГРАД, Цара Лазара 5а, 11000, Београд, RS
(740) Душан Стојменовић, адвокат, Зрењанински пут
43ј/10, Београд
(540)

Кл. 32: 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; вина, појачана
вина; јабуковача, крушковача; жестока пића, ликери;
алкохолне есенције, алкохолни воћни екстракти,
битери [горка алкохолна пића].
(111) 80722
(210) Ж- 2021-20

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 18.06.2021.
(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)

GEDIRO
(531) 16.01.05; 26.01.18; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.05;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, љубичаста, бела.
(511) Кл. 16: проспекти; приручници; формулари
(штампани);
штампане
публикације.
Кл. 41: издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава, обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке; органозовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; припремање и
вођење радионица (обука); електронско издаваштво;
подучавање.
Кл. 42: рачунарско програмирање; софтвери у виду
сервиса (СааС).
(111) 80721
(210) Ж- 2020-1412

(181) 21.08.2030.
(220) 21.08.2020.
(151) 18.06.2021.
(732) Јована Јаковљев Триван, Сарајевска 6, 21000
Нови Сад, RS
(540)

ФРУШКОГОРСКА ТАЈНА
(511) Кл. 29:
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; храна на
бази меса, рибе, воћа или поврћа; напитке од млека (у
којима млеко преовлађује); замену за млеко, на пример,
бадемово млеко, кокосово млеко, млеко од кикирикија,
пиринчано млеко, сојино млеко; конзервисане печурке;
махунарке и коштуњаво воће припремљено за људску
исхрану; семенке припремљене за људску исхрану, без
зачина и арома.
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(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, гени семена за пољопривредну
производњу.
Кл. 5:
препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.
(111) 80723
(210) Ж- 2021-59

(181) 19.01.2031.
(220) 19.01.2021.
(151) 21.06.2021.
(732) SHENZHEN UVLED OPTICAL
TECHNOLOGY CO., LTD, 301, (1st Phase) Bangkai
Technology Industrial Park, West of Bangkai Road,
South of Guan'guang Road, Guangming High-tech
Industrial Park, Tangjia Community, Fenghuang Street,
Guangming District , Shenzhen 518000, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01

ЗИС / RS / IPO
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(591) црна и бела
(511) Кл. 11: лампе; лампе за маникир; гермицидне
лампе за пречишћавање ваздуха; лампе са ултраљубичастим зрацима, који нису за медицинску
употребу; апарати за дезинфекцију; инсталације за
пречишћавање
воде;
стерилизатори
воде;
стерилизатори; стерилизатори ваздуха; фрижидери;
џепни грејачи; фенови за косу; тоалети; кухињске
справе, електричне; апарати за грејање; радијатори,
[грејни].

(540)

(111) 80724
(210) Ж- 2020-1773

(531) 05.05.20; 05.05.21; 24.17.25; 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17
(591) љубичаста, бела, плава и жута.
(511) Кл. 3: козметика; козметика за бебе; козметика
за децу; козметички производи и козметички
препарати; козметички производи и препарати за
личну негу; козметички препарати за негу и
третирање коже; производи за негу беба, који нису за
медицинску употребу; тоалетни производи (средства
за личну хигијену); козметички препарати за суву
кожу током трудноће; козметички препарати за
учвршћивање груди; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за
мршављење; козметички препарати са пантенолом;
козметички производи у облику аеросола за негу
коже; сапун; сапуни и детерџенти; детерџенти за
прање рубља; омекшивачи; производи од сапуна;
немедицински сапуни за бебе; сапун за руке, за бебе;
бадемов сапун; немедицински сапуни са глицерином;
немедицински сапуни са пантенолом; крем сапуни;
течни сапуни; комади тоалетног сапуна; сапуни за
негу тела; сапуни од алое; сапуни за купање у
течном, чврстом или у облику гела; препарати од
алое вере за козметичке намене; шампони; шампони
за бебе; шампони и регенератори за косу; шампонирегенератори; регенератори за косу за бебе; шампони
за косу 3 у 1; шампони за суво прање; немедицински
препарати за третман косе за козметичке потребе;
козметички препарати за купање; козметички
препарати за купке и туширање; гелови за туширање
за бебе; немедицинске купке за тело за бебе;
немедицинске купке за тело; пенушаве купке; пене за
купање и туширање; лосиони за бебе (тоалетни
производи); козметичке креме, млека, лосиони,
гелови и пудери за лице, руке и тело; путер за тело;
путер за тело за козметичке потребе; креме за лице и
тело; козметичке креме за негу коже; козметичке
креме за негу за бебе; заштитне креме; заштитне
креме за бебе; хранљиве креме; хранљиве креме за
бебе; хидрантне креме, лосиони и гелови; лосиони,
креме и препарати за негу лица, тела, коже главе,
ноктију и косе; креме, уља, лосиони и препарати за
чишћење и хидратацију; млеко за лице и тело;
хидрантно млеко за тело; млеко за тело за бебе; уља
за тело; уља за бебе (тоалетни производи); бадемово

(181) 15.10.2030.
(220) 15.10.2020.
(151) 21.06.2021.
(732) Небојша Антић, Павла Лабата 11б, 11222,
Београд-Вождовац, RS
(540)

Femivitex kapi
(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.
(111) 80725
(210) Ж- 2020-2066

(181) 25.11.2030.
(220) 25.11.2020.
(151) 21.06.2021.
(732) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића
67/17, 11070, Нови Београд, RS
(540)

VALTRA
(511) Кл. 5: пестициди; хербицид у пољопривреди.
(111) 80726
(210) Ж- 2020-2065

(181) 25.11.2030.
(220) 25.11.2020.
(151) 21.06.2021.
(732) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића
67/17, 11070, Нови Београд, RS
(540)

CHARLOTTE
(511) Кл. 5: пестициди; хербицид у пољопривреди.
(111) 80727
(210) Ж- 2020-747

(181) 27.05.2030.
(220) 27.05.2020.
(151) 21.06.2021.
(732) Lilly drogerie d.o.o. Beograd, Жоржа
Клемансоа 19, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Весна Гаковић Анђелић, Др. Агостина
Нета 22, 11070, Београд-Нови Београд
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уље; мирисна уља; ароматерапијска уља; уља и
лосиони за масажу; етарске есенције и уља;
емолијенти за кожу за козметичке потребе; пене за
купање за бебе; талк пудер, за тоалетну употребу;
пудери за бебе (тоалетни производи); влажне
козметичке марамице; козметичке крпице или
марамице натопљене средствима за чишћење коже;
влажни или импрегнирани јастучићи, убруси или
марамице; јастучићи за чишћење натопљени
козметичким средствима; јастучићи за чишћење
натопљени
тоалетним
препаратима;
влажне
марамице импрегниране средствима за чишћење;
марамице за бебе; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; влажне марамице за бебе
за козметичке потребе; тупфери за чишћење
импрегнирани
тоалетним
препаратима;
немедицинске креме против оједа од пелена;
немедицинске масти и лосиони против осипа од
пелена; дечија козметика за игру која оставља траг на
кожи; козметичке креме, лосиони и други препарати за
сунчање; креме за заштиту од сунца; хидрантне креме
за употребу после сунчања; млеко за после сунчања за
козметичку примену; топикални лосиони, креме и уља
за кожу и тело за козметичку употребу; креме за
сунчање за бебе; средства за чишћење зуба (пасте,
гелови, течности); пасте за зубе; памучни тупфери за
козметичку употребу; козметички јастучићи; памучна
вуна за козметичку употребу; памучни штапићи за
козметичку употребу; ватирани штапићи за козметичке
сврхе; вата и вата у облику штапића за козметичке
потребе; балзами за усне.
Кл. 5: пелене за бебе; папирне пелене за бебе;
пелене за бебе за једнократну употребу (пелене);
једнократне пелене за бебе; једнократне папирне
пелене за бебе; једнократне целулозне пелене за
бебе; платнене пелене; подлоге за пелене;
једнократне подлоге за пелене; једнократне подлоге
за пелене за бебе; простирке за пресвлачење пелена
за бебе за једнократну употребу; текстилне пелене;
текстилне пелене за бебе; заштитне гаћице за пелене;
текстилне заштитне гаћице за пелене; пелене –
гаћице за бебе; пелене (непромочиве гаћице) за бебе,
за једнократну употребу; гаћице за малу дацу за
одвикавање од пелена за једнократну употребу;
једнократне дечије гаћиће за одвикавање од пелена
(пелене); пелене за пливање за бебе; једнократне
пелене за пливање за децу и одојчад; пелене за
пливање за бебе за вишекратну употребу; пелене за
пливање за бебе за једнократну употребу; папирни
улошци за пелене; платнени улошци посебно
направљени за вишекратне пелене за бебе; улошци
од бамбуса посебно направљени за вишекратне
пелене за бебе; улошци од конопље посебно
направљени за вишекратне пелене за бебе; улошци
од микровлакана посебно направљени за вишекратне
пелене
за
бебе;
фармацеутски
препарати;
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фармацеутске супстанце; медицински препарати за
негу коже; фармацеутски препарати за негу коже;
медицински лосиони и креме за тело, кожу, лице и
руке; медицинске креме; медицинске креме за негу
коже; медицинске креме против оједа од пелена;
медицинске креме за заштиту коже; медицинске
креме за заштиту коже за бебе; медицински спрејеви
од лековитог биља и креме од лековитог биља за
тело за спољашњу употребу; витамини; пренатални
витамини; витамини за бебе; витамини за децу;
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететске супстанце за бебе; напици за
бебе; храна за бебе; храна за одојчад без лактозе;
млеко у праху за бебе; млечне формуле за бебе;
дијететска пића за бебе прилагођена за медицинску
примену; електролитски напици за медицинску
примену; медицинска уља за бебе; медицински
пудери за бебе; медицински шампони; препарати за
парно купатило на бази ментола за бебе; санитарни и
хигијенски препарати за употребу у медицини;
дезинфекциона средства; медицински сапуни;
медицински сапуни за бебе; антибактеријски сапуни;
медицинске пасте за зубе; препарати за олакшање
раста зуба; дезинфекционе марамице; влажне
медицинске марамице; марамице и убруси
натопљени фармацеутским лосионима и кремама;
марамице натопљене антибактеријским препаратима;
марамице натопљене репелентима против инсеката;
препарати на бази пантенола за медицинску
употребу; средства за одбијање комараца која се
наносе на кожу за бебе; фластери за одбијање
комараца за бебе; грудни улошци за дојење; памучна
вуна за медицинску употребу; препарати за
тестирање трудноће; хемијски препарати за
утврђивање трудноће; фармацеутски препарати за
спречавање промена на кожи током трудноће;
фармацеутски препарати за лечење суве коже
проузроковане трудноћом; фармацеутски препарати
за хидратацију коже током трудноће; фармацеутски
препарати против стрија.
Кл. 7: електрични уређаји за прераду дечије хране.
Кл. 8:
ножеви, виљушке и кашике за бебе;
ергономски прибор за јело за децу; маказице за нокте
за бебе; маказе за децу; грицкалице за нокте;
грицкалице за нокте за бебе; пинцете; клешта
хватаљке.
Кл. 9: аларми за бебе; уређаји за надгледање беба;
аудио монитори за бебе; видео уређаји за надгледање
беба; ваге за бебе; наочаре за децу; футроле за дечије
наочаре; термометри, не за медицинску употребу;
термометри за домаћинство.
Кл. 10: апарати, уређаји и производи за одојчад;
флашице за бебе; цуцле за бебе; цуцле за флашице за
бебе; цуцле за храњење беба; варалице (цуцле) за
бебе; дуде (варалице) за бебе; штипаљке за варалице
(цуцле); хватаљке за флашице за бебе; масажери за
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десни беба; поклопци за флашице за бебе; вештачке
брадавице за бебе; прстенови за правилно ницање
зуба, глодалице; прстенови за грицкање који се
користе при избијању зуба и који садрже звечке за
бебе; ублаживачи болова приликом ницања зуба;
пумпице за дојиље; штитници за брадавице; бочице
за чување мајчиног млека; штапићи за чишћење
ушију; посуђе прилагођено за исхрану беба и деце;
термометри за медицинску употребу; клинички
термометри; дигитални топломери за медицинску
употребу; топломери за уши; непромочиви чаршави
за инконтиненцију за употребу код беба; труднички
појасеви; потпорни појасеви за труднице у
медицицнске сврхе; апарати, уређаји и предмети за
дојење.
Кл. 11: стерилизатори бочица за храњење; апарати
за грејање хране за бебе; грејачи, електрични, за
флашице за храњење; електрични грејачи напитака;
електрични грејачи хране; кувала-термоси за воду,
електрични; прилагођене текстилне навлаке за
термосе; термофори; термофори за бебе; електрични
водени термофори.
Кл. 16: пластичне кесе за пелене за једнократну
употребу; папирне портикле за бебе; подметачи од
папира као портикле за бебе; папирне марамице;
целулозне марамице; убруси од папира; убруси за
лице од папира; тоалетни папир.
Кл. 18:
торбе за пелене; торбе за ношење
потрепштина за бебе; торбе које се носе преко
рамена за децу; носиљке за бебе, торбе “кенгури”;
ранчеви за ношење беба; каишеви-ременици за
ношење беба, новоронђенчади; мараме преко рамена
за ношење беба; носиљке за бебе које се носе на
телу; носачи за ношење деце на леђима; поводци за
децу; кишобрани за децу.
Кл. 20: подметачи за пресвлачење беба; јастуциподупирачи за бебе; јастуци за позиционирање главе
бебе; јастуци против превртања беба; јастуци за
труднице; јастуци за дојење; лежаљка- љуљашка за
бебе; плетене корпе за бебе; седишта прилагођена за
бебе; седишта за купање беба; преносива беби купко
седишта за употребу у кади; столови за превијање
беба; подлоге за спавање за децу; простирке за
оградице за децу; шеталице за бебе; оградице за
бебе; простирке за оградице за децу; штитници за
дечије кревеце, осим постељине; прекривачи,
јоргани, јастуци за кревете, осим постељине.
Кл. 21: шоље и посуде за бебе (прибор за јело за
бебе); чаше за бебе и децу; кутије за храну; каде за
бебе; кадице за бебе, преносиве; кадице на
надувавање за бебе; сталци за преносиве кадице за
бебе; пластичне каде за децу; крпе за чишћење боца
за бебе; тренинг флашице за бебе; четкице за зубе за
бебе; четкице за зубе за бебе у облику навлаке за
прст; дечије четкице за зубе; држачи четкица за зубе;
кутијице за четкице за зубе; прибор за јело за бебе и
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децу који није од племенитих метала, осим ножева,
виљушака и кашика; прибор за јело за бебе и децу од
племенитих метала, осим ножева, виљушака и
кашика; ноше за децу; наставци за сипање и
дозирање за кућну употребу; држачи за сапуне;
кутије за сапун; посуде за сапун; истискивачи пасте
за зубе; грејачи за флашице за храњење,
неелектрични; термоси; четке; четкице за нокте;
четке за флаше; чешљеви и сунђери; чешљеви за
косу; четке за косу.
Кл. 24: подлоге од тканине за пресвлачење беба;
памучне тканине; памучни пешкири; пешкири за
децу; пешкири са капуљачом за децу; постељине за
децу; заштитна постељина за дечије кревеце; ћебићи
за децу; ћебад за повијање беба; вреће за спавање за
бебе; џак скафандер за бебе; платно за пелене;
марамице од текстила; универзалне текстилне
заштитне оградице за кревеце.
Кл. 25: пелене за новорођенчад; опрема за бебе
(одећа); одећа за бебе и малу децу; обућа за бебе;
бодији за бебе и малу децу; доњи веш за бебе; гаћице
за бебе (доњи веш); портикле за бебе, не од папира;
пластичне портикле за бебе; портикле од тканине за
децу; капе за новорођенчад, бебе, малу децу и децу;
одећа, обућа и капе за бебе и малу децу; штитници за
уши (одећа); пиџаме за децу; постављена одећа за
спавање за бебе; купаћи костими за децу; дечије
чарапе; појасеви (делови одеће); појасеви за бебе;
одећа за труднице; доњи веш за труднице; стезници
за труднице (одећа); грудњаци; грудњаци за дојење.
Кл. 28: играчке за бебе; играчке за децу; играчке
предвиђене да буду закачене за колица за бебе;
играчке предвиђене да буду закачене за столице за
бебе; образовне играчке за бебе; звечке за бебе;
дечије звечке са прстеновима за правилно ницање
зуба; играчке са вишеструким функцијама за бебе;
пењалице за децу (опрема за игру); дечији базени на
надувавање.
Кл. 32: воде (пића); вода за пиће; флаширана вода за
пиће; вода за пиће са витаминима; вода обогаћена
витаминима (напици); вода обогаћена минералима
(напици); воћни напици и воћни сокови; напици на
бази поврћа; смутис (кашасти напици од воћа или
поврћа).
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе;
фармацеутско саветовање; пружање фармацеутских
информација; консултантске услуге у вези са
фармацеутским и медицицнским производима.
(111) 80728
(210) Ж- 2020-2332

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 21.06.2021.

(300) 2043410 31.07.2020. CA.
(732) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA
Peak Games, Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor Kabatas
Beyoglu, 34427 Istanbul, TR
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

TOY BLAST
(511) Кл. 9: софтвер за рачунарске игре, који се
може преузимати; програми за рачунарске игре, који
се могу преузимати; програми за електронске игре,
који се могу преузимати; програми интерактивних
видео игара, који се могу преузимати; рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне који се
може преузимати, наиме, рачунарски софтвер за
омогућавање приступа електронским играма путем
онлајн сајтова за друштвено умрежавање; софтвер за
рачунарске игре, који се може преузимати, за
употребу
на
мобилним
телефонима.
Кл. 41: услуге разоноде, наиме, пружање услуга
онлајн рачунарских и електронских игара; услуге
разоноде,
наиме,
омогућавање
привременог
коришћења рачунарских игрица за употребу на
мобилним уређајима, које се не могу преузимати;
услуге разоноде, наиме, омогућавање приступа
интернет страници која садржи игре, слагалице и
информације о играма за мобилне уређаје.
(111) 80729
(210) Ж- 2020-1989

(181) 16.11.2030.
(220) 16.11.2020.
(151) 21.06.2021.
(732) Милан Кецојевић, Мајора Милана Малнарића
5 , 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 06.07.01; 08.01.20; 08.01.25; 08.07.08; 10.01.03;
11.03.02; 18.01.08; 25.01.06; 25.03.03; 26.05.16;
26.05.22; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) црвена, браон, жута, наранџаста, тамно плава,
сива, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје воде, алкохолних и
безалкохолних пића, дувана, цигарета, електронских
цигарета и опреме за њих, пушачких реквизита,
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играчака, игара, кафе, чаја, слаткиша и кондиторских
производа,
десертних
производа,
чоколада,
дијететских производа, додатака исхрани, парфема и
козметике, накита, сатова, батерија, телефона,
таблета, компјутера, СИМ картица за мобилне
телефоне, прехрамбених производа, сладоледа,
новина, магазина, књига, стрипова, штампаног
материјала, честитки, улазница, карата за превоз,
лутријских тикета и лозова за наградне игре,
папирних производа за једнократну употребу,
канцеларијског пробора, тоалетних потрепштина,
производа за хигијену, торби и новчаника, накита,
одеће и обуће, поклона, спортских производа.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
[монетарни]
послови;
послови
везани
за
непокретности; услуге мењачница.
(111) 80730
(210) Ж- 2020-2269

(181) 22.12.2030.
(220) 22.12.2020.
(151) 21.06.2021.

(300) 80917 15.07.2020. JM.
(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean,
VA 22101, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

BEN’S ORIGINAL
(511) Кл. 29: месо; риба (која није жива); живина;
дивљач (која није жива); месни екстракти;
сухомеснати производи; замене за месо; замрзнуто
поврће; конзервисано поврће; сушено поврће; кувано
поврће; конзервисано воће; сушено воће; кувано
воће; прерађено воће, гљиве и поврће (укључујући
орашасте плодове и махунарке); прерађено поврће;
прерађене махунарке; сочиво; прерађене леблебије;
прерађени пасуљ; печени пасуљ; пасуљ у сосу; соја,
прерађена, за ишрану; тофу; парадајз пире; пире од
поврћа; сок од парадајза за кување; парадајз у
конзерви; сокови од поврћа за кување; кисели
краставац; састојци за припремање супе; супе;
темељац за супу; састојци за припремање бујона;
бујон; кокосово млеко; кокосово уље; кокосова маст;
биљне масти за храну; умаци; прерађени орашасти
плодови; намази на бази орашастих плодова;
семенке, припремљене; грицкалице на бази воћа;
грицкалице на бази махунарки; грицкалице на бази
орашастих плодова; грицкалице на бази поврћа;
претходно
скуван
паприкаш
од
карија;
вегетаријански чили; чили са месом; припремљена
јела која се састоје углавном од меса; припремљене
салате;
припремљена
вегетаријанска
јела;
припремљени оброци који се састоје углавном од
меса; припремљени оброци који се састоје углавном
од замена за месо; припремљени оброци који се
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састоје углавном од живине; припремљени оброци
који се састоје углавном од поврћа; припремљени
оброци који се састоје углавном од рибе; замрзнути
оброци који се састоје углавном од поврћа; замрзнути
оброци који се састоје углавном од меса; замрзнути
оброци који се састоје углавном од замена за месо;
замрзнути оброци који се састоје углавном од рибе;
замрзнути оброци који се састоје углавном од живине;
спремни кувани оброци који се састоје углавном од
меса; спремни кувани оброци који се састоје углавном
од замена за месо; спремни кувани оброци који се
састоје углавном од живине; спремни кувани оброци
који се састоје углавном од поврћа; спремни кувани
оброци који се састоје углавном од рибе.
Кл. 30: пиринач; тапиока; саго; тестенина; резанци;
кнедле; вермићели; кус-кус (гриз); препарати од
житарица; преражено зрневље; прерађене житарице;
пиринач од целог зрна; пиринач дугог зрна; дивљи
пиринач; браон пиринач; басмати пиринач; прокувани
пиринач; рижото; мешавине пиринча; мешавине
пиринча са поврћем, пилећим екстрактима, месним
екстрактима, сиром, пасуљем, махунаркама, зачинима,
аромама, зачинским биљем, зачинским додацима;
паковане мешавине оброка које се састоје углавном од
пиринча; обрађена киноа; пице; пите; додаци храни;
сосови; сосови за кување; препарати за прављење
сосова; кари сосови; сосови за тестенину; сосови за
печену тестенину; чили сос; соја сос; љути сос; слатки
и кисели сос; зачињени сосови; слани сосови; сосови
за пиринач; сосови у праху; мешавине за припрему
сосова; ароме у облику концентрисаних сосова;
припремљене намирнице у облику сосова; маринаде;
преливи за салату; чатни; тесто (храна од брашна);
релиш; умак; згушњивачи за кување хране; песто
(сос); сенф; сирће; со; зачини; зачински додаци;
кулинарско биље; прерађени бели лук за употребу као
зачин; прерађени ђумбир за употребу као зачин;
млевени ђумбир; зачинске пасте; бибер; чили зачин;
чили паста за употребу као зачин; ароматични
препарати за храну; ароме за храну; екстракти који се
користе као ароме (не есенцијална уља); мешавине
зачина; зачински препарати; екстракти зачина; зачини
за утрљавање; мешавине карија; готови оброци на
бази тестенина; готови оброци на бази пиринча;
готови оброци на бази резанаца; инстант резанци;
инстант пиринач; грицкалице (на бази житарица);
грицкалице (на бази пиринча); грицкалице које се
састоје углавном од тестенина; грицкалице које се
састоје углавном од пиринча; оброци који се састоје
углавном од тестенина; оброци који се састоје
углавном од пиринча; оброци који се састоје углавном
од прерађеног зрневља; оброци који се састоје
углавном од прерађених житарица; оброци који се
састоје углавном од киное и прерађених житарица;
оброци који се састоје углавном од резанаца;
замрзнути оброци који се састоје углавном од
ЗИС / RS / IPO
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тестенина; замрзнути оброци који се састоје углавном
од пиринча; замрзнути оброци који се састоје
углавном од прерађеног зрневља; замрзнути оброци
који се састоје углавном од прерађених житарица;
замрзнути оброци који се састоје углавном од
резанаца; суви и течни оброци спремни за сервирање,
који се састоје углавном од пиринча; суви и течни
оброци спремни за сервирање, који се састоје
углавном од тестенине; суви и течни оброци спремни
за сервирање, који се састоје углавном од резанаца;
прерађено зрневље комбиновано у истом паковању са
зачинима
и
аромама;
прерађене
житарице
комбиноване у истом паковању са зачинима и
аромама; прерађена киноа и житарице комбиноване у
истом паковању са зачинима и аромама; пиринач
комбинован у истом паковању са зачинима и аромама;
прерађено зрневље комбиновано у истом паковању са
јестивим семенкама, махунама, махунаркама или
поврћем; прерађене житарице комбиноване у истом
паковању са јестивим семенкама, махунама,
махунаркама или поврћем; прерађена киноа
комбинована у истом паковању са јестивим
семенкама, махунама, махунаркама или поврћем;
пиринач комбинован у истом паковању са јестивим
семенкама, махунама, махунаркама или поврћем;
тестенине комбиноване у истом паковању са јестивим
семенкама, махунама, махунаркама или поврћем;
резанци комбиновани у истом паковању са јестивим
семенкама, махунама, махунаркама или поврћем.
(111) 80731
(210) Ж- 2020-2060

(181) 26.11.2030.
(220) 26.11.2020.
(151) 21.06.2021.
(732) Предузетник Петар Самац : PETAR SAMAC
PR UGOSTITELJSKA RADNJA Blues Beers &
Wings BEOGRAD, Војводе Степе 107, 11000 ,
Београд, RS
(740) Адвокат Јован Г. Црногорчевић, Ламартинова
40, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.17; 11.03.02; 24.01.12; 24.01.17; 24.05.01;
24.09.11; 24.17.25; 25.01.06; 27.05.03
(511) Кл. 29: месо, живина која није жива, чипс од
кромпира, нискокалорични чипс од кромпира,
крокети, сир.
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Кл. 30: сосови за месо [умаци], сосови [додаци
храни], зачински додаци.
Кл. 43: услуге ресторана, услуге ресторана за
самопослуживање.
(111) 80732
(210) Ж- 2020-1589

(181) 21.09.2030.
(220) 21.09.2020.
(151) 22.06.2021.
(732) AGROKULTURA KOOPERACIJA ,
Индустијска 69, 22400 Рума, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(591) црвена, црна
(511) Кл. 7: аутоматске машине за продају, машине
за пржење и млевење кафе и машински алати који
иду уз њих; ; мотори и погонске машине (изузев за
сувоземна
возила);
машинске
спојнице
и
трансмисиони елементи (осим за сувоземна возила);
пољопривредни
алати
осим
ручни
алати.
Кл. 11: апарати за млевење, грејање, производњу
паре, кување и хлађење, сушење, снабдевање водом.
Кл. 16:
хартија, картон ; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал;
канцеларијски реквизити (изузев намештаја);
пластични
материјал
за
паковање
кафе.
Кл. 30: кафа и производи од кафе, чај, какао, шећер,
пиринач, тапиока, замена кафе; брашно и производи
од житарица, хлеб, пециво и посластице, сладолед;
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, сенф;
сирће, сосеви (као зачини); зачини; лед.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за справљање пића.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.

(531) 05.03.13; 05.03.16; 26.11.13; 27.05.13; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) црна, бела, светло плава и светло зелена
(511) Кл. 29: замрзнуте малине; замрзнуте купине;
замрзнуте боровнице; замрзнуте јагоде; замрзнута
мешавина малина, боровница, купина и јагода;
замрзнути миx бобичастог воћа (замрзнути беррy
миx); замрзнути смоотхие миx; конзервисано,
замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће;
замрзнуто воће; замрзнуто поврће; желеи; џемови;
компоти;
сушени
тартуфи
и
печурке.
Кл. 31: свеже воће и поврће; свеже зачинско биље;
оплођена јаја у узгоју; свеже печурке и тартуфи.
Кл. 32: воћни пире; воћни сирупи и други препарати за
производњу пића; воћни напитци и воћни сокови;
минералне и содне воде, као и друга безалкохолна
пића.

(111) 80734
(210) Ж- 2020-1452

(111) 80733
(210) Ж- 2020-1457

(531) 05.07.01; 15.01.01; 15.07.01; 25.05.25; 27.05.10;
27.05.19; 29.01.15
(591) бордо, црвена, окер, црна, бела, браон
(511) Кл. 7: аутоматске машине за продају, машине
за пржење и млевење кафе и машински алати који
иду уз њих; ; мотори и погонске машине (изузев за
сувоземна
возила);
машинске
спојнице
и
трансмисиони елементи (осим за сувоземна возила);
пољопривредни
алати
осим
ручни
алати.
Кл. 11: апарати за млевење, грејање, производњу
паре, кување и хлађење, сушење, снабдевање водом.
Кл. 16:
хартија, картон ; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал;
канцеларијски реквизити (изузев намештаја);
пластични материјал за паковање кафе.

(181) 01.09.2030.
(220) 01.09.2020.
(151) 24.06.2021.
(732) Дејан Бошковић, Ђорђа Вајферта 018/1/5,
Београд-Врачар, RS
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.19; 29.01.01;
29.01.08
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(181) 31.08.2030.
(220) 31.08.2020.
(151) 24.06.2021.
(732) Дејан Бошковић, Ђорђа Вајферта 018/1/5,
Београд-Врачар, RS
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)
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Кл. 30: кафа и производи од кафе, чај, какао, шећер,
пиринач, тапиока, замена кафе; брашно и производи
од житарица, хлеб, пециво и посластице, сладолед;
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, сенф;
сирће, сосеви (као зачини); зачини; лед.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за справљање пића.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.

(732) XU RUOJUE, NO. 66, XIJIN NEW VILLAGE,
JIANGNAN STREET,, YONGKANG CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

(111) 80735
(210) Ж- 2020-1418

(531) 27.05.17; 27.05.19
(511) Кл. 7: мотокултиватори [машине]; машине за
сечење; стаклорезачки дијамант [делови машина];
машине за сејање; карбуратори; уређаји за подизање;
парни ваљци; кухињске машине, електричне; динама;
машине за мешање, мешалице; машине за мућење
путера; пре се за воће, електричне, за употребу у
домаћинству; млинови за употребу у домаћинству,
којима се не управља ручно; урезивачи [машински
алат]; покретне бродске дизалице; машине за паковање;
макара (машине); машине и апарати за полирање
[електрични]; копачи [машине]; машине за мешање;
набијачи [машине]; сејачице [машине]; машине за
обраду дрвета; длета за машине; машина за израду
замајаца; тестере [машинске]; апарати за заваривање,
гасни; пумпе [делови машина и мотора]; пумпе
[машине]; машине за фарбање; пумпе за подмазивање;
љуштилице за житарице; кључеви (алат) који имају
механички погон (није ручни алат); машине и апарати
за чишћење, електрични; апарати за заваривање са
електричним луком, електролучно заваривање;
електрични чекићи; усисивачи за прашину; млинови
[машине]; центрифугалне пумпе; центрифугални
млинови; компресорске машине; компресорске пумпе;
пресе за грожђе; дезинтегратори, уништавачи; машине
за сецкање меса; приручне машине, аутоматске
[манипулатори]; приручни апарати за утовар и истовар;
стругови [машински алат]; машине за обраду метала;
машине за глодање [глодалице]; машине за померање
земље; моторна тестера; постоља за тестерисање
[делови машина]; ручни алат на механичко покретање;
машине за жетву; роботи [машине]; маказе за сечење
високих грана [машине]; уљане хидрауличне пресе за
обраду метала; електричне машине за љуштење воћа;
брусилице (машине) за употребу у домаћинству;
дробилице за камен [машине]; машине за полирање;
кранови [апарати и машине за подизање]; пнеуматски
алат [машине].
Кл. 8: нарезнице [ручни алат]; маказе за резање
грана; пољопривредно оруђе, којим се управља
ручно; длета; диета [ручни алати]; алат за резање
[ручни алат]; ножеви за поврће; ренда; гвожђа за
рендисање; сечива за стругове; оловке за гравирање
[ручни алат]; кљешта за скидање изолације са жица
[ручни алат]; маказе; шишачи за животиње [ручни]:

(181) 24.08.2030.
(220) 24.08.2020.
(151) 24.06.2021.
(732) Дејан Бошковић, Ђорђа Вајферта 018/1/5,
Београд-Врачар, RS
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.01; 26.04.22; 27.01.25; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) Кл. 7: аутоматске машине за продају, машине
за пржење и млевење кафе и машински алати који
иду уз њих; ; мотори и погонске машине (изузев за
сувоземна
возила);
машинске
спојнице
и
трансмисиони елементи (осим за сувоземна возила);
пољопривредни
алати
осим
ручни
алати.
Кл. 11: апарати за млевење, грејање, производњу
паре, кување и хлађење, сушење, снабдевање водом.
Кл. 16:
хартија, картон ; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал;
канцеларијски реквизити (изузев намештаја);
пластични
материјал
за
паковање
кафе.
Кл. 30: кафа и производи од кафе, чај, какао, шећер,
пиринач, тапиока, замена кафе; брашно и производи
од житарица, хлеб, пециво и посластице, сладолед;
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, сенф;
сирће, сосеви (као зачини); зачини; лед.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за справљање пића.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 80736
(210) Ж- 2020-1947
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(181) 06.11.2030.
(220) 06.11.2020.
(151) 24.06.2021.
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стеге; баштенски алат [ручни]; маљеви за набијање
земље[ручни алат]; хватаљке и пинцете; дизалице,
ручне; алати за вађење ексера, ручно покретан и;
ручне бушилице, ручно покретане; рамови за ручне
тестере; проширивачи [ручни алати]; кључеви [ручни
алати]; полуге; секире; бризгалице за распршиваче
инсектицида; распршивачи за инсектициде [ручни
алат]; берачице воћа [ручни алати]; лопатице за
вађење биљака [баштованство]; пегле [неелектрични
ручни алат]; тоцила [ручни алат]; инструменти за
стругање [ручни]; инструменти за оштрење сечива;
сврдла за земљу [ручни алат]; турпије [ручни алат];
сврдла за бушење [ручни алат]; шмиргл точак за
брушење; турпијице од шмиргле; игличасте турпије;
тестере за бушење.; кљешта; секачи; наставци за
сврдла [делови ручног алата]; закивачи [ручни алат];
чекићи за закивање [ручни алат]; лопате [ручни
алат]; мотике [ручни алат]; турпије [алати]; зидарски
чекић; чекићи [ручни алат]; листови тестера [делови
ручног алата]; алати за резбарење и утискивање
[ручни алат]; ручне бушилице; отварачи за конзерве,
не-електрични;
одвијачи
[шрафцигери],
неелектрични;
ручни
алат,
руком
покретан.
Кл. 9: фотометри; микрометри; дио де које емитују
светло [ЛЕД]; трансформатори [за струју]; соларне
батерије; заштитне кациге; компаси за одређивање
правца; лењири [мерни инструменти]; штитови за
лице за раднике; детектори; прекидачи струјног кола;
инструменти за одређивање азимута; гасометри
[инструменти за мерење]; летве за нивелисање
[инструменти за мерење земљишта]; либеле
[инструменти
за
утврђивање
хоризонтале];
водомери; апарати за мерење притиска; инструменти
за геодетско мерење; даљинометри; апарати за
мерење раздаљине; мерни инструменти; геодетске
справе и инструменти; инструменти за нивелирање;
гасомери;
кондензатори;
бројила
електричне
енергије;
прекидачи,
електрични;
батерије,
електричне; мерни инструменти, електрични;
електричне жице; електрични каблови; браве,
електричне; ваге; теодолити; апарати и инструменти
за вагање; бројачи; испитивачи напона; бројачи
обртаја; инвертори струје; мерачи [инструменти за
мерење]; електрични колектори; мерачи висине;
електрични претварачи; утикачи, утичнице и други
контакти
[електрични
прикључци];
мерачи
потрошње горива; ласерски сензори; материјали за
електричне водове [жице, каблови].
(111) 80737
(210) Ж- 2020-2149

(181) 07.12.2030.
(220) 07.12.2020.
(151) 24.06.2021.

(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
Београд, RS
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(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

QUICK 5% EC
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 80738
(210) Ж- 2020-2326

(181) 30.12.2030.
(220) 30.12.2020.
(151) 24.06.2021.
(732) Amstel Brouwerij B.V., Tweede
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.02; 24.01.05; 24.01.19; 24.03.07; 24.05.07;
25.01.19; 25.05.02; 26.01.18; 27.05.09; 29.01.15
(591) плава, бела, црвена, сива, црна, златна.
(511) Кл. 32: пива; безалкохолна пића.
(111) 80739
(210) Ж- 2020-2106

(181) 03.12.2030.
(220) 03.12.2020.
(151) 24.06.2021.

(300) 35230 25.08.2020. 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)

SILU
(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,

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
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) 80740
(210) Ж- 2020-2240

(181) 17.12.2030.
(220) 17.12.2020.
(151) 24.06.2021.
(732) MPT d.o.o. Posušje, Herceg Stjepana Kosače 47,
88240 Posušje, BA
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Ж
(531) 08.07.10; 25.01.19; 26.04.18; 26.07.11; 26.11.09;
27.01.12; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута, црна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; припремљена јела од меса; сир; јогурт
и други млечни производи на бази јогурта; уља и
масти за исхрану.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје меса, рибе, живине и
дивљачи; месних прерађевина; припремљених јела
од меса; сира; јогурта и других млечних производа
на бази јогурта; уља и масти за исхрану.
Кл. 43: обезбеђивање хране и пића; услуге кафића,
кафетерија и ресторана; услуге покретних ресторана;
услуге ресторана брзе хране; услуге ресторана са
кућном доставом; услуге хране и пића за понети.
(111) 80742
(210) Ж- 2021-124

(181) 27.01.2031.
(220) 27.01.2021.
(151) 24.06.2021.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo , Jukićeva 53, 71000, Sarajevo , BA
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

LYMUNIX
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 80743
(210) Ж- 2021-39
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 32: воћни сокови; воћни напици; сирупи;
вода за пиће.
(111) 80741
(210) Ж- 2020-2007

(181) 18.11.2030.
(220) 18.11.2020.
(151) 24.06.2021.
(732) NAKY'S d.o.o., Студентска 29, Подгорица, ME
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(181) 14.01.2031.
(220) 14.01.2021.
(151) 25.06.2021.

(732) Udruženje Jetimi Sandzaka –
Unterstützungsverein für Waisenkinder von Sandzak
, Siccardsburggasse 9/17, Beč, AT
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

(531) 01.07.07; 01.07.12; 01.17.13; 02.05.01; 02.05.27;
27.05.01; 27.05.12; 27.05.19; 29.01.03; 29.01.08
(591) сива и зелена.
(511) Кл. 36:
организовање финансирања
хуманитарних
пројеката.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 80744
(210) Ж- 2021-31
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(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta,
Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

BAŠTINA
(511) Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво;
пивски слад; екстракти хмеља за производњу пива;
коктели на бази пива; безалкохолни воћни напици;
пиће од сурутке; препарати за прављење напитака;
концентрати за прављење напитака; воћни сокови;
сирупи за пића; вода (пића); минерална вода (пиће);
стоне воде; газирана вода; шира; лимунада; сокови
од поврћа (пиће); сирупи за лимунаде; сладовина;
сода вода; сок од парадајза (пиће); безалкохолна
пића; прашкови за газирање пића; аперитиви,
безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар,
безалкохолни;
квас
(безалкохолни
напитак);
безалкохолни напици на бази меда; напици за
спортисте обогаћени протеинима; безалкохолни
напици са укусом кафе; безалкохолни напици са
укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића.
Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива, наиме, алкохолни
воћни екстракти; битери (горка алкохолна пића);
аперитиви; дестилована пића; дигестиви (ликери и
жестока пића); вино; џин; ликери; медовина; киршч,
вишњевача; жестока пића; ракије (бренди); пикет;
виски; алкохолне есенције; алкохолни екстракти,
алкохолна пића која садрже воће; рум; вотка; помешана
воћна пића, која нису на бази пива.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.
(111) 80745
(210) Ж- 2021-32

(181) 14.01.2031.
(220) 14.01.2021.
(151) 25.06.2021.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta,
Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 03.07.04; 03.07.24; 25.01.25; 26.04.15; 26.04.18;
26.04.24; 28.05.00
(511) Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво;
пивски слад; екстракти хмеља за производњу пива;
коктели на бази пива; безалкохолни воћни напици;
пиће од сурутке; препарати за прављење напитака;
концентрати за прављење напитака; воћни сокови;
сирупи за пића; вода (пића); минерална вода (пиће);
стоне воде; газирана вода; шира; лимунада; сокови
од поврћа (пиће); сирупи за лимунаде; сладовина;
сода вода; сок од парадајза (пиће); безалкохолна
пића; прашкови за газирање пића; аперитиви,
безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар,
безалкохолни;
квас
(безалкохолни
напитак);
безалкохолни напици на бази меда; напици за
спортисте обогаћени протеинима; безалкохолни
напици са укусом кафе; безалкохолни напици са
укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића.
Кл. 33:
алкохолна пића, изузев пива, наиме,
алкохолни воћни екстракти; битери (горка
алкохолна пића); аперитиви; дестилована пића;
дигестиви (ликери и жестока пића); вино; џин;
ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића;
ракије (бренди); пикет; виски; алкохолне есенције;
алкохолни екстракти, алкохолна пића која садрже
воће; рум; вотка; помешана воћна пића, која нису на
бази пива.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.
(111) 80746
(210) Ж- 2021-33

(181) 14.01.2031.
(220) 14.01.2021.
(151) 25.06.2021.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta,
Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 03.01.14; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.22
(511) Кл. 32: безалкохолни воћни екстракти; пиво;
пивски слад; екстракти хмеља за производњу пива;
коктели на бази пива; безалкохолни воћни напици;
пиће од сурутке; препарати за прављење напитака;
концентрати за прављење напитака; воћни сокови;
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сирупи за пића; вода (пића); минерална вода (пиће);
стоне воде; газирана вода; шира; лимунада; сокови
од поврћа (пиће); сирупи за лимунаде; сладовина;
сода вода; сок од парадајза (пиће); безалкохолна
пића; прашкови за газирање пића; аперитиви,
безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар,
безалкохолни;
квас
(безалкохолни
напитак);
безалкохолни напици на бази меда; напици за
спортисте обогаћени протеинима; безалкохолни
напици са укусом кафе; безалкохолни напици са
укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића.
Кл. 33:
алкохолна пића, изузев пива, наиме,
алкохолни воћни екстракти; битери (горка
алкохолна пића); аперитиви; дестилована пића;
дигестиви (ликери и жестока пића); вино; џин;
ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића;
ракије (бренди); пикет; виски; алкохолне есенције;
алкохолни екстракти, алкохолна пића која садрже
воће; рум; вотка; помешана воћна пића, која нису на
бази пива.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.
(111) 80747
(210) Ж- 2020-2262

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 25.06.2021.

(300) 35089 09.07.2020. 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)

TEREA BOTANICAL 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;
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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) 80748
(210) Ж- 2020-2264

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 25.06.2021.

(300) 35090 09.07.2020. 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)

TEREA CRAFTED 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) 80749
(210) Ж- 2020-2263

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 25.06.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)
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Ж
(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) 80750
(210) Ж- 2020-2270

(181) 22.12.2030.
(220) 22.12.2020.
(151) 28.06.2021.
(732) Љубомир Милановић; Слободан Герић;
Петар Ивановић and Срђан Сретеновић,
Адмирала Гепрата 13/4/7, 11000, Београд, RS; Јована
Рајића 5Д/7/26, 11000, Београд, RS; Добрачина 50,
11000, Београд, RS i Војводе Симе Поповића 8/36,
11000, Београд, RS
(740) Мирољуб Белић, Париска 20, 11000, Београд
(540)

(531) 22.01.15; 24.17.13; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.12
(591) црна, бордо.
(511) Кл. 41: услуге у вези културне активности,
извођење концерата уметничке музике, извођење
музичких пројеката, услуге уметничких ансамбала,
оркестара.
(111) 80751
(210) Ж- 2020-2265
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(181) 22.12.2030.
(220) 22.12.2020.
(151) 28.06.2021.

(732) Riot Games, Inc. CORPORATION DELAWARE,
12333 West Olympic Boulevard, 90064, Los Angeles
CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.13.25
(511) Кл. 9: софтвер „проширене стварности“ за
играње видео игара који се може преузимати; софтвер
за рачунарске игре који се може преузимати;
рачунарски програми који се могу преузимати а који се
користе за праћење статуса различитих корисника
услуга онлајн интерактивног играња игрица и онлајн
повезивање играча са другим играчима свих нивоа
вештина; електронске публикације, наиме, стрипови,
графички романи, магазини, приручници, и билтени из
области забаве и видео игара које се могу преузимати;
емотикони за мобилне телефоне који се могу
преузимати; графички елементи који се могу
преузимати; софтвер за игре за мобилне телефоне који
се може преузимати; музичке датотеке, фајлови који се
могу преузимати; мелодије звона које се могу
преузимати; подкастови који се могу преузимати у
области видео игара и е-спорта; позадине и графичке
слике за екран за компјутере, мобилне телефоне,
таблете које се могу преузимати; софтвер за видео игре
који се може преузимати; софтвер за игре виртуелне
реалности за играње видео игара који се може
преузимати;
снимљени
софтвер
„проширене
стварности“ за играње видео игара; снимљени софтвер
за рачунарске игре; снимљени софтвер за рачунарске
игре и приручници у електронском формату који се
продају као целина; снимљени софтвер за виртуелну
реалност за играње видео игара; снимљени софтвер за
видео игре; снимљени софтвер за видео игре и
приручници у електронском формату који се продају
као целина; кертриџи за видео игре; дискови за видео
игре; звучници; пуњачи за батерије; празне УСБ флеш
меморије; прикључне станице за рачунаре; рачунарски
хардвер; рачунарске тастатуре; рачунарски мишеви;
рачунарски монитори; рачунари; украсни магнети;
дигитална музика која се може преузети са интернета;
слушалице-бубице; наочаре за вид; слушалице;
слушалице које се користе за рачунаре; караоке
машине; магнетно кодиране кредитне картице; опрема
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за мобилне телефоне, наиме, предње маске, држачи,
слушалице, траке, траке за руке, штитници за екран;
мобилни телефони; једноножни стативи (моноподи) за
ручне дигиталне елетронске уређаје, наиме, фото
апарате, мобилне телефоне, таблет рачунаре; лаптоп
рачунари; подлоге за мишеве; ноутбук рачунари;
кодиране магнетне припејд телефонске картице за
позиве; заштитине навлаке за мобилне телефоне; радио
апарати; пуњиве батерије; наочаре за сунце; таблет
рачунари; телефони; бежични пуњачи; ослонци за
ручни зглоб за рад са рачунарима.
Кл. 25: бандана мараме; одећа за плажу; каишеви; капути;
костими за игре са улогама; хаљине; рукавице; костими за
Ноћ вештица; дуксерице са капуљачом; чарапе и плетена
трикотажа; одећа за малу децу; јакне; хеланке (панталоне);
удобна одећа за ношење код куће; панталоне; пуловери;
одећа за кишу; мараме, шалови; блузе, кошуље; шорцеви;
сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи делови тренерке;
дукс мајице; џемпери; купаћи костими; мајице кратких
рукава; женске најлонске чарапе, трико; горњи делови
одеће; поткошуље и унтерцигери; доњи веш; обућа;
покривала за главу.
Кл. 38: емитовање и пренос (стриминг) играња видео
игара и такмичења у игрању видео игара преко
глобалних комуникационих мрежа, интернета и
бежичних мрежа; комуникационе услуге које се користе
за електронсики пренос порука и података; електронски
прнеос података, графике, слика и порука међу
корисницима рачунара за играње видео игара преко
бежичних комуникационих мрежа и Интернета;
пружање онлајн комуникационих веза (линкова) које
преусмеравају кориснике вебсајтова на друге локалне и
глобалне веб странице везане за игре; услуге
интернетског емитовања преко глобалних и локалних
рачунарских мрежа; бежични електронски пренос
података, слика и информација.
Кл. 41: организовање и уживо вођење такмичења који се
односе на рачунарске и видео игре; организовање онлајн
такмичења рачунарских и видео игара за интерактивне
играче; услуге разоноде, наиме, пружање онлајн
рачунарских и видео игара; услуге разоноде, наиме,
организовање састанака уживо са обожаваоцима
(фановима) и конференција са интерактвним играма
међу учесницима у области гејминга, видео игара и еспортова; услуге разоноде, наиме, пружање вебсајтова
који приказују аудио и видео презентације које се не
могу преузимати из области рачунара, видео игара и еспортова; клубови обожавалаца (фанова); организовање
уживо такмичења рачунарских и видео игара и еспортова; пружање вебсајтова који приказују забавне
информације из области рачунарских игара, видео игара
и е-спортова; пружање вебсајтова који приказују
електронске публикације из области стрипова,
графичких романа и прича са сценама и ликовима
заснованих на рачунарским и видео играма; пружање
онлајн публикација из области стрипова, графичких
ЗИС / RS / IPO
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романа и прича са сценама и ликовима заснованих на
рачунарским и видео играма које се не могу преузимати;
пружање онлајн интерактивних рачунарских и видео
игара за више играча; пружање онлајн тривиа игрица
(квизова), савета и стратегија за рачунарске и видео игре;
пружање онлајн видео игара; пружање услуга праћења
корисника онлајн интерактивног играња игрица и
повезивање онлајн играча игрица са другим играчима
свих нивоа вештина; услуге разоноде у виду текућих
телевизијских серија које се пружају путем телевизије и
онлајн интернет преноса (стриминга) из области видео
игара и е-спортова; пружање забавног програма и
садражаја, наиме, услуге телевизијског програма у виду
телевизијских серија са акцијом уживо и анимираних
телевизијских серија; услуге стављања на располагање
кинематографских филмова и филмова, који се не могу
преузимати, путем видео записа на захтев; пружање
вебсајтова који приказују аудиовизуелне материјале који
се не могу преузимати, а који садрже музику и забаву у
види музичких видеа и музичких перформанса.
(111) 80752
(210) Ж- 2020-2261

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 29.06.2021.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Beogradskog bataljona 4, Beograd, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

USIUM
(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.
Кл. 35: обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских препарата и
медицинског материјала; услуге посредовања у трговини.
(111) 80753
(210) Ж- 2020-2123

(181) 03.12.2030.
(220) 03.12.2020.
(151) 29.06.2021.
(732) MAGAT Tech d.o.o. Beograd, Ослобођења 1,
11090, Београд, RS
(540)

133

Ж
(531) 26.01.10; 26.03.06; 26.07.03; 27.05.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) бела, сива, плава.
(511) Кл. 9: апарати и инструменти за научна
испитивања у метролошким лабораторијама; мерни
инструменти за мерење димензионих величина
(апарати за мерење раздаљина и удаљености, апарати
за мерење нагиба и углова, компаратори и
микрометарски завртњи за оптичке инструменте).
инструменти за контролу индустријских производа.
Кл. 37:
yслуге постављања и поправљања,
изнајмљивања апарата и уређаја за мерење дужина,
уређаја за мерење нагиба и углова, храпавости,
цилиндричности и равности; услуге рестаурације
(обнављање истрошених или делимично уништених
мерних апарата и уређаја); поправљања апарата и уређаја
за мерење; услуге инсталирања уређаја за мерење и
мерних инструмената; додатне услуге пројектовања, као
и надзирање изградње метролошких лабораторија за
еталонирање (калибрисање) мерне опреме.
Кл. 42: научне и технолошке услуге као и услуге
истраживања и пројектовања у вези услуга
еталонирања
(калибрисања)
мерила;
услуге
индустријских анализа и истраживања метролошких
метода; услуге инжењера у смислу планирања,
истраживања и извештавања у научној области
метрологије; услуге контроле квалитета коришћења
мерне опреме и увођења система квалитета.
саветодавне услуге из области калибрације (мерења).
услуге испитивања квалитета и поузданости мерила.
(111) 80754
(210) Ж- 2020-1594

(181) 21.09.2030.
(220) 21.09.2020.
(151) 29.06.2021.
(732) PREDUZEĆE PIRAMIDA 72 DOO ŠABAC,
Београдски пут бб, 15000, Шабац, RS
(740) Адвокат Весна М. Гаковић Анђелић, Др
Агостина Нета 22/62, 11070, Београд-Нови Београд
(540)

(531) 26.03.03; 26.03.07; 26.03.22; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.13; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, светло плава, тамно плава, бабy плава,
розе, бела
(511) Кл. 3: марамице за бебе; влажне козметичке
марамице; марамице натопљене козметичким
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средствима; влажне марамице за бебе за козметичке
потребе; влажне марамице импрегниране средствима
за чишћење; влажни или импрегнирани јастучићи,
убруси или марамице; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице натопљене са
козметичким лосионима; марамице натопљене
средством за чишћење коже; козметичке крпице или
марамице натопљене средствима за чишћење коже;
марамице за једнократну употребу натопљене
средствима
за
чишћење
лица;
марамице
импрегниране са средствима за чишћење коже;
марамице натопљене етарским уљима, за козметичку
употребу;
платнене
марамице
импрегниране
средствима за чишћење коже; шампони за бебе;
лосиони за бебе [тоалетни производи]; млеко за тело
за бебе; пене за купање за бебе; пудери за бебе
[тоалетни производи]; регенератори за косу за бебе;
уља за бебе [тоалетни производи]; козметика;
козметика за бебе; козметика за децу; производи за
негу беба, који нису за медицинску употребу; сапун;
бадемов сапун; козметички сапуни; комади сапуна;
крем-сапуни; мирисни сапуни; немедицински
сапуни; немедицински сапуни за бебе; парфимисани
сапуни; сапуни за лице; сапуни за тело; сапуни за
туширање; течни сапуни; тоалетни сапуни;
производи од сапуна; регенератори за косу у облику
сапуна; сапуни за негу тела; сапуни за суво прање;
сапуни од алое; тврди шампони у облику сапуна;
течни сапуни за купање; течни сапуни за руке и
лице; течни сапуни за тело; шампони у облику
сапуна; течни сапуни за руке, лице и тело; сапуни за
купање у течном, чврстом или у облику гела;
шампони; немедицински шампони; тврди шампони;
шампони за косу; шампони за косу за бебе;
шампони-регенератори; шампони за косу 3 у 1;
шампони и регенератори за косу; средства за
испирање косе [шампони-регенератори]; ароматична
уља [етарска уља]; ароматерапијска уља; ароматична
уља; бадемово уље; етарска уља; козметичка уља;
мирисна уља; тоалетна уља; уља за косу; уља за
купање; уља за лице; уља за масажу; уља за тело;
уља за чишћење; ароматична уља за купке; гелови,
креме и уља за туширање; козметичка уља за кожу;
уља за заштиту од сунца; уља за козметичку
употребу; уља за купање за козметичке потребе; уља
за купке, за немедицинску употребу; уља за негу
лица; уља за регенерацију косе; уља за сунчање
[козметика]; уља за тело за козметичке потребе; уља
и лосиони за масажу; уља након сунчања; уља након
сунчања за козметичке потребе; креме, уља, лосиони
и препарати за чишћење и хидратацију; хидратантне
креме, лосиони и гелови; уља за купање и соли за
купање, нису за медицинске потребе; пенушаве
купке; пенушаве купке за бебе; козметички
препарати за купке и туширање; немедицинске купке
за тело; производи за пенушаве купке; тврди
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регенератори за косу; козметичке креме; креме за
бебе (немедицинске); креме за кожу; креме за косу;
креме за купање; креме за лице; креме за лице и тело;
креме за сунчање; креме за сунчање за бебе; креме за
тело; креме за туширање; креме за лице и тело за
козметичке потребе; козметичке креме за негу;
козметичке креме за негу коже; козметичке креме за
негу тела; козметичке креме и лосиони; крема за тело
за козметичку употребу; заштитне креме; заштитне
креме за бебе; креме за заштиту од сунца; креме за
кожу за козметичке потребе; креме за лице за
козметичке потребе; хранљиве креме; хранљиве
креме за бебе; креме за негу косе; креме за негу тела;
креме за сунчање за козметичке потребе; креме за
тело за козметичку употребу; креме за чишћење
[козметичке]; креме и препарати након сунчања;
хидратантне креме за употребу после сунчања; креме
за кожу и у течном и у чврстом облику; креме за
масажу, осим за медицинску примену; креме за негу
косе за козметичке потребе; креме за регенерацију
коже за козметичке потребе; креме након сунчања за
козметичке потребе; немедицинске креме за третман
коже главе; немедицинске креме против пеленског
осипа; козметичке креме и гелови за лице, руке и
тело; козметичке креме и лосиони за негу лица и
тела; козметичке креме, лосиони и други препарати
за сунчање; немедицинске креме против оједа од
пелена; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и
пудери за лице, руке и тело; лосиони, креме и
препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и
косе; топикални лосиони, креме и уља за кожу и тело
за козметичку употребу; немедицинске масти и
лосиони против осипа од пелена; пудери за тело;
талк пудери; талк пудер, за тоалетну употребу; талк
пудери за козметичке потребе; козметичка млека;
млеко за тело; млеко за хидратацију; млеко за
чишћење; бадемово млеко за козметичку употребу;
млека након сунчања; млека након сунчања
[козметичка]; млеко за лице и тело; млеко за сунчање
[козметика]; млеко за тело за козметичке потребе;
млеко за чишћење за тоалетну употребу;
хидратантно млеко за тело; млеко за лице и тело за
козметичке потребе; млеко и лосиони за лице за
козметичке потребе; млеко после сунчања за
козметичку примену; козметички производи у
облику млека, лосиона и емулзија; ватирани штапићи
за козметичке сврхе; памучни штапићи за
козметичку употребу; вишенаменски памучни
штапићи за личну употребу; вата и вата у облику
штапића за козметичке потребе; козметички
јастучићи; јастучићи за чишћење натопљени
козметичким средствима; јастучићи за чишћење
натопљени тоалетним препаратима; лоптице од вате
за козметичке потребе; гелови за сунчање
[козметика]; производи за заштиту од сунца
[козметика]; козметички производи и козметички
ЗИС / RS / IPO
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препарати; козметички гелови; козметички лосиони;
влажни козметички убруси; гелови за козметичку
употребу; гелови након сунчања [козметички];
козметички и тоалетни производи; козметички
лосиони за кожу; козметички лосиони за косу;
козметички лосиони за лице; козметички лосиони за
негу коже; козметички лосиони за сунчање;
козметички освеживачи за кожу; козметички
препарати за косу и теме; козметички препарати за
купање; козметички препарати за лице и тело;
козметички препарати за негу коже; козметички
препарати за негу косе; козметички препарати за
негу лица; козметички препарати за негу ноктију;
козметички препарати за негу тела; козметички
производи за негу косе; козметички производи за
употребу на кожи; козметички производи за
хидратацију лица; козметички производи у облику
лосиона; креме за нокте за козметичке потребе;
креме за усне за козметичке потребе; лосиони за
козметичку употребу; лосиони за косу за козметичке
потребе; лосиони за купање за козметичке потребе;
лосиони за сунчање за козметичке потребе; лосиони
за тело за козметичке потребе; лосиони за
хидратацију коже [козметички]; лосиони за
хидратацију тела [козметички]; масти за козметичку
употребу; непенећи козметички производи; памучна
вуна за козметичку употребу; пене за купање за
козметичке потребе; перлице за купање за
козметичке потребе; помаде за козметичку употребу;
помаде за косу за козметичке потребе; прашкови за
купање за козметичке потребе; препарати за
козметичку
негу;
препарати
за
сунчање
[козметички];
препарати
за
хидратацију
[козметички]; пудери за тело за козметичке потребе;
соли за купање за козметичке потребе; уља након
сунчања
[козметичка];
хидратантни
гелови
[козметички]; хидратантни лосиони [козметички];
хидроген пероксид за козметичку употребу; гел алое
вере за козметичку примену; гелови након сунчања
за козметичке потребе; козметички препарати за негу
и третирање коже; козметички производи и
препарати за личну негу; лосиони за лице и тело за
козметичке потребе; лосиони за негу косе за
козметичке потребе; лосиони након сунчања за
козметичке потребе; производи за негу тела и
козметичку негу; средства за испирање косе за
козметичке потребе; средства за омекшавање косе за
козметичке потребе; средства за прехрањивање косе
за козметичке потребе; памучни тупфери за
козметичку употребу; тупфери за чишћење
импрегнирани козметичким средствима; тупфери за
чишћење импрегнирани тоалетним препаратима;
влажни или импрегнирани јастучићи, убруси или
марамице; козметичка средства за заштиту коже од
сунца; козметички препарати за заштиту од
опекотина од сунца; козметички препарати за суву
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кожу током трудноће; козметички производи у
облику аеросола за негу коже; лосиони за заштиту од
сунца за козметичке потребе; лосиони за лице и негу
тела за козметичке потребе; немедицински
препарати за третман косе за козметичке потребе;
препарати за заштиту од сунца за козметичке
потребе; препарати од алое вере за козметичке
намене; производи за заштиту од сунца за
козметичку употребу; спрејеви за кожу за локалну
примену за козметичке потребе; уљане купке за негу
косе за козметичке потребе; козметичке пене које
садрже средства за заштиту од сунца; балзами за
косу; гелови, спрејеви, пене и балзами за обликовање
и негу косе; помаде за косу; немедицински
препарати за негу косе; немедицински тоници за
кожу; препарати за негу косе; препарати за прање
косе; уљане купке за негу косе; хидратантни
препарати за косу; препарати за заштиту косе од
сунца; препарати за негу коже главе и косе;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; средства за заштиту од сунца за усне
[козметика]; соли за козметичке купке; пасте за зубе;
средства за чишћење зуба [пасте, гелови, течности];
средства за чишћење у спреју; лосиони за купање;
лосиони за тело; лосиони за заштиту од сунца;
лосиони за лице и тело; лосиони након сунчања;
емулзије, гелови и лосиони за негу коже;
немедицинска средства за прање руку; немедицински
препарати за прање руку; балзами за усне;
омекшивачи за веш; производи за прање веша;
прашкови за прање веша; сапуни за прање веша;
препарати
за
прање
и
бељење
веша.
Кл. 5:
марамице за дезинфекцију; влажне
медицинске марамице; дезинфекцијске марамице за
једнократну
употребу;
марамице
натопљене
антибактеријским препаратима; марамице натопљене
фармацеутским лосионима; марамице натопљене
репелентима против инсеката; марамице и убруси
натопљени фармацеутским лосионима и кремама;
пелене за бебе; једнократне папирне пелене за бебе;
једнократне пелене за бебе; једнократне подлоге за
пелене; једнократне подлоге за пелене за бебе;
једнократне целулозне пелене за бебе; медицинска
уља за бебе; медицински пудери за бебе; папирне
пелене за бебе; пелене-гаћице за бебе; пелене за
пливање за бебе; текстилне пелене за бебе; пелене за
пливање за бебе за вишекратну употребу; пелене за
пливање за бебе за једнократну употребу; пелене за
бебе од папира и целулозе, за једнократну употребу;
пелене [непромочиве гаћице] за бебе, за једнократну
употребу; пелене [непромочиве гаћице] за бебе, од
папира и целулозе; платнени улошци посебно
направљени за вишекратне пелене за бебе; препарати
за парно купатило на бази ментола за бебе;
простирке за пресвлачење пелена за бебе за
једнократну употребу; улошци од бамбуса посебно
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направљени за вишекратне пелене за бебе; улошци
од конопље посебно направљени за вишекратне
пелене за бебе; улошци од микровлакана посебно
направљени за вишекратне пелене за бебе;
једнократне пелене за пливање за децу и одојчад;
гаћице за малу децу за одвикавање од пелена за
једнократну употребу; грудни улошци за дојење;
фармацеутски препарати за спречавање промена на
кожи током трудноће; фармацеутски препарати за
лечење суве коже проузроковане трудноћом;
фармацеутски препарати за хидратацију коже током
трудноће; фармацеутски препарати против стрија;
антибактеријски сапуни; медицински сапуни;
медицински сапуни за бебе; антибактеријски сапуни
за кожу; медицински шампони; шампони за
уклањање вашки; медицинска уља; медицинска уља
за масажу; медицинске креме; креме за бебе
(медицинске); креме за дерматолошку употребу;
медицинске креме за кожу; медицинске креме за
заштиту коже; медицинске креме за заштиту коже за
бебе; медицинске креме за негу коже; гелови, креме
и раствори за дерматолошку употребу; медицинске
креме против пеленског оједа; медицинске креме
против оједа од пелена; медицински лосиони и креме
за тело, кожу, лице и руке; масти за лечење осипа
изазваног пеленама; медицинске масти за осип
изазван пеленама; медицински лосиони за осип
изазван пеленама; једнократне дечије гаћице за
одвикавање од пелена [пелене]; гаћице за
одвикавање од пелена од папира или целулозе за
једнократну употребу; упијајућа вата; антисептички
памук, вата; медицински лосиони за косу;
медицински препарати за негу косе; препарати за
уништавање ваши у коси; медицински препарати за
негу коже; фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за негу коже; фармацеутске супстанце;
медицински спрејеви од лековитог биља и креме од
лековитог биља за тело за спољашњу употребу;
санитарни и хигијенски препарати за употребу у
медицини; медицинске пасте за зубе; препарати за
олакшање раста зуба; препарати на бази пантенола за
медицинску употребу; подлоге за пелене; платнене
пелене; текстилне пелене; заштитне гаћице за
пелене; једнократне папирне пелене за одојчад;
једнократне целулозне пелене за одојчад; папирни
улошци за пелене; текстилне заштитне гаћице за
пелене; репеленти за инсекте; репеленти за комарце;
репеленти за комараце који се наносе на кожу;
средства за одбијање комараца која се наносе на
кожу беба; фластери за одбијање комараца за бебе;
упијајући
памук;
медицински
лосиони;
антибактеријски лосиони за руке; медицински
лосиони за кожу; медицински лосиони за лице;
медицински лосиони за тело; фармацеутски лосиони
за кожу; препарати за дезинфекцију руку; средства за
дезинфекцију за прање руку; антибактеријски гелови
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на
бази
алкохола
за
дезинфекцију
коже;
антибактеријски гелови; антибактеријски препарати;
антибактеријски спрејеви; антибактеријска средства за
прање руку; антибактеријска средства за чишћење;
дезинфекциони сапуни; дезинфекциона средства;
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе; марамице
за дезинфекцију; фластери; фластери, материјали за
завијање; фластери, материјали за превијање.
Кл. 8: ножеви, виљушке и кашике за бебе; прибор за
јело за децу; ергономски прибор за јело за децу;
пластични ножеви; пластичне кашике; пластичне
виљушке; маказице за нокте за бебе; маказе за децу;
грицкалице за нокте; грицкалице за нокте за бебе;
пинцете; пинцете, мала клешта; клешта хватаљке.
Кл. 16: папирне марамице; целулозне марамице;
марамице од папира; марамице од папира за
чишћење; марамице од папира за козметичку
употребу; стоне салвете од папира; албуми; албуми
за бебе; споменари за бебе; фотографски албуми;
мали фото-албуми (албуми за фотографије); албуми
за посебне прилике; албуми за самолепљиве
сличице; папирне портикле за бебе; подметачи од
папира као портикле за бебе; вишенаменске
пластичне кесе; пластичне кесе за пелене за
једнократну употребу; убруси од папира; убруси за
лице
од
папира;
тоалет
папир.
Кл. 21: држачи марамица за лице; каде за бебе;
шоље за бебе; шоље и посуде за бебе [прибор за јело
за бебе]; грејачи за флашице за храњење,
неелектрични; термоси; кадице за бебе, преносиве;
кадице на надувавање за бебе; крпе за чишћење боца
за бебе; четке за флаше; четке за чишћење флашица
за бебе; тренинг флашице за бебе; чаше за бебе и
децу; кутије за храну; четкице за зубе за бебе;
четкице за зубе за бебе у облику навлаке за прст;
дечије четкице за зубе; држачи четкица за зубе;
кутијице за четкице за зубе; истискивачи пасте за
зубе; држачи за сапуне; кутије за сапун; посуде за
сапун; прибор за јело за бебе и децу који није од
племенитих метала, осим ножева, виљушака и
кашика; прибор за јело за бебе и децу од племенитих
метала, осим ножева, виљушака и кашика; ноше за
децу; јастучићи за чишћење лица; козметички
прибор; козметички сунђери; козметички и тоалетни
прибор; четке; четке за косу; чешљеви и сунђери;
чешљеви за косу; четкице за нокте; папирни тањири;
чаше, папирне или пластичне; пластични тањири;
тањири за једнократну употребу; сламке за пиће.
(111) 80755
(210) Ж- 2020-1642

(181) 28.09.2030.
(220) 28.09.2020.
(151) 29.06.2021.
(732) Bones Group d.o.o. , Булевар Пека Дапчевића
42, Београд, RS
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,
11090, Београд
ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 02.03.02; 26.01.14; 26.01.19; 27.05.08; 27.05.13
(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 креме, креме за негу руку,
креме за негу лица и креме за негу тела.
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; укључујући и
постере, брошуре и остали маркетиншки материјал у
вези крема, крема за негу руку, крема за негу лица и
крема за негу тела.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; укључујући и
маркетинг у вези крема, крема за негу руку, крема за
негу лица и крема за негу тела; и услуге велепродаје
и малопродаје у вези крема, крема за негу руку,
крема за негу лица и крема за негу тела.
(111) 80756
(210) Ж- 2020-2306

(181) 24.12.2030.
(220) 24.12.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

PuriCare Pet
(511) Кл. 11: клима уређаји; уређаји са топлим ваздухом,
наиме уређаји за грејање простора са врућим ваздухом;
овлаживачи ваздуха; електрични одвлаживач за
употребу у домаћинству; електрични шпорети;
пречистачи воде за кућне потребе; јонизатори воде за
домаћинство; мембрански уређаји у облику филтера за
пречишћавање воде; соларни топлотни колектори
(грејање);
пречистачи
ваздуха;
вентилациони
(климатизациони) уређаји за грејање; ЛЕД диоде;
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шпорети на гас; електричне кухињске рерне; уређаји или
инсталације за кување; електрични фрижидери;
електричне сушаре за веш; електричне машине за одећу
за сушење веша за кућне потребе; електричне машине за
одећу које имају функције дезодорирања, стерилизације
и парења одеће за употребу у домаћинству; електричне
машине за сушење одеће са функцијама стерилизације,
дезодоризације и отпорности на гужвање одеће за
домаћинство; вентилационе хаубе-напе (аспиратори);
вентилационе хаубе-напе (аспиратори) за рерне; чистачи
ваздуха са функцијом влажења; преносни уређаји за
чишћење ваздуха за употребу у домаћинству;
циркулатори ваздуха; чистачи ваздуха за домаћинство;
филтери за ваздух за прочишћиваче ваздуха; јонизујући
уређаји за прочишћиваче ваздуха; преносни чистачи
ваздуха; филтери за прочишћиваче ваздуха; филтери за
ваздух за стерилизацију.
(111) 80757
(210) Ж- 2021-60

(181) 19.01.2031.
(220) 19.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd,
Булевар Милутина Миланковића 9а, 11070, Нови
Београд, RS
(540)

(531) 25.05.01; 26.02.08; 26.04.02; 26.04.22; 27.01.05;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.08
(591) црна, плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; помоћ у пословном
управљању; објављивање рекламних текстова;
рекламирање преко телевизије.
Кл. 38:
емитовање телевизијских програма;
емитовање кабловске телевизије; пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41: производња филмова који нису рекламни
филмови; продукција телевизијских програма;
тлевизијска забава.
(181) 09.11.2030.
(220) 09.11.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) U&P PTE.LTD, 2 Banyan Place, Jurong Island
627700 , SG
(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35,
Нови Београд
(540)
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(531) 01.01.03; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.17
(511) Кл. 4: индустријска уља; индустријске масти;
мазива; горива; уље за моторе пловила.
(111) 80759
(210) Ж- 2021-61

(181) 19.01.2031.
(220) 19.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd,
Булевар Милутина Миланковића 9а, 11070, Нови
Београд, RS
(540)

(531) 24.17.07; 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.01.05;
27.01.06; 27.05.09; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.03;
29.01.08
(591) црна,зелена.
(511) Кл. 35: оглашавање; помоћ у пословном
управљању; објављивање рекламних текстова;
рекламирање преко телевизије.
Кл. 38:
емитовање телевизијских програма;
емитовање кабловске телевизије; пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41: производња филмова који нису рекламни
филмови; продукција телевизијских програма;
тлевизијска забава.
(111) 80760
(210) Ж- 2021-63

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Друштво за телекомуникације ОРИОН
ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8, Земун
Поље, RS
(540)

(111) 80758
(210) Ж- 2020-1969
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(531) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 27.01.13;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) Pantone 273c, Pantone 1788c.
(511) Кл. 9: телевизори различитих димензија и
карактеристика; сет топ бокс уређај; сет топ бокс
уређај који служи за пријем и обраду дигиталних,
земаљских, телевизијских и сателитских сигнала;
интернет рутери; екстендери и mesh рутери за
повезивање рачунарских и електронских уређаjа у
интерне рачунарске мреже као и на екстерне
рачунарске мреже каблом или бежично; звучници за
кућну употребу; уређај за репродукцију звука;
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надзорне видео камере за кућну употребу; преносни
рачунари; таблети и паметни телефони; паметни
сатови; уређај који поред стандардних функција сата
има опцију повезивања на рачунарске мреже; уређаји
за виртуелну асистенцију; уређај са опцијом
повезивања на интерну или екстерну рачунарску
мрежу са комбинованим функцијама (звучник,
дисплеј, сат, снимање звука) који служи за
управљање и комуникацију са уређајима у истој
мрежи; паметне електричне утичнице; електричне
утичнице са опцијом умрежавања и управљања
путем рачунарске мреже; паметне сијалице; сијалице
са опцијом умрежавања и управљања путем
рачунарске мреже.
Кл. 12:
електрични тротинети као превозно
средство; електрични скејтбордови као превозно
средство.
Кл. 35: израда огласа и садржаја за оглашавање
производа бренда Лаки.
Кл. 38: услуге повезивања уређаја из бренда Лаки у
интернет мреже.
Кл. 42: израда firmware-a за производе бренда Лаки.

(111) 80764
(210) Ж- 2020-2017

(111) 80761
(210) Ж- 2021-217

(111) 80765
(210) Ж- 2020-1974

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Sharda Serb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

HEAD
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 80762
(210) Ж- 2021-216

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Sharda Serb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

SKYTEAM
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 80763
(210) Ж- 2021-218

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Sharda Serb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

BILBAO
(511) Кл. 5: пестициди.

ЗИС / RS / IPO

(181) 18.11.2030.
(220) 18.11.2020.
(151) 30.06.2021.

(300) 88/925,285 20.05.2020. US.
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts
corporation), 50 Binney Street, Cambridge,
MA 02142, US
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

ABTRANZO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за превенцију и
лечење кардиоваскуларних болести и болести
централног
нервног
система;
фармацеутски
препарати за лечење канцера, тромбозе и
респираторних болести; фармацеутски препарати за
лечење ретких поремећаја крви; фармацеутски
препарати за превенцију и третман инфективних
болести, нарочито вирусних и бактеријских
инфекција.
(181) 08.11.2030.
(220) 08.11.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) Драган Милошевић, Милорада Петровића
006a, 18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Небојша Станковић, Обреновићева
36/4, 18000, Ниш
(540)

BlackLine Messenger
(511) Кл. 9: 3Д скенери; 3Д наочаре; АС/DС извори
напајања; АС/DС инвертори; АС/DС претварачи
наизменичне струје у једносмерну; BIOS [основни
улазно/излазни системи] софтвер; СD-I-дискови
[интерактивних компакт дискови]; СD-RОМ-дискови
који садрже електронске телефонске именике; CDROM јединице; CD-ROM писачи; СО јединице за
рачунаре; close-up сочива; DС/АС инвертори; DС/АС
претварачи једносмерне струје у наизменичну;
DС/DС конвертори; DС/DС претварачи ниског
профила; DС улази за напајање електричном
енергијом;
DМB
[радиодифузија
дигиталних
мултимедијалних сигнала] телевизијски пријемници;
DSLR фотоапарати; DVD- дискови; DVD дискови са
снимљеним музичким садржајем; DVD јединице;
DVD резачи; DVD уређаји за репродукцију и
снимање; DVD уређаји за снимање; FM предајници;
hi-fi аудио уређаји; I'Р телефони; LED сигналне
бакље; LORAN уређаји за навигацију; LP плоче; МРЗ
читачи; mр4 читачи; [POS] терминали; SD
меморијске картице; SIM картице; sоundbаг
звучници; [TFT-LCD] екрани са транзистором танког
филма и течним кристалима; USB адаптери; USB
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каблови; USB каблови за мобилне телефоне; USB
картице; USB кључеви за аутоматско покретање
претходно програмираних URL адреса; USB кључеви
за интернет странице; USB модеми; USB оперативни
софтвер; USB пуњачи за електричне уређаје који се
користе за загревање дувана; USБ флеш меморије у
облику кредитних картица; USB хардвер; wah-wah
педале; web камере; X-Y плотери; адаптери за
каблове; адаптери за коаксијалне каблове; адаптери
за рачунарске картице; адаптери меморијских флеш
картица; адаптери утикача; аерометри; азбестна
одећа за заштиту од ватре; азбестне рукавице за
заштиту од несреће; актинометри; акумулатор,
електрични; акумулатори [батерије]; акумулатори за
аутомобиле; акумулаторске посуде; акустички
трансформатори; акустичне мембране; акустичне
мембране за уређаје којима се снима или репродукује
звук; акустичне спој нице; акустични аларми;
акустични цевоводи; акцелерометри; аларми; аларми
за бебе; аларми за врата; аларми за дим; аларми за
прозоре; аларми за цурење гаса; аларми против
крађе; аларми против крађе, осим за аутомобиле;
аларми са вибрацијом као подсетник за узимање
лекова; алармна звона, електрична; алармни сензори;
алармни системи за базене; аларм системи; аларм
системи за гас; алкометри; алхидаде [део теодолита,
геодетског инструмента]; амперметри; ампер-сат
метри; анализатори за истраживачке лабораторије за
мерење, испитивање и анализу крви и других
телесних течности; анализатори заосталог гаса;
аналогно-дигитални претварачи; аноде; анодне
батерије; антене; антене за бежичне уређаје за
комуникацију; антене за радио сигнале; антене за
телекомуникационе мреже; антенски појачивачи;
антенски филтери; антикатоде; антирефлектујућа
сочива; апарат за мерење нагиба: апарат за
регулисање топлоте; апарат за транспирацију
кисеоника; апарат за центрирање фотографских
слајдова; апарати за анализирање хране; апарати за
анализу ваздуха; апарати за балансирање; апарати за
бележење
времена;
апарати
за
видео
мултиплексирање; апарати за гасну хроматографију
за лабораторијску употребу; апарати за гашење
ватре; апарати за гашење пожара за аутомобиле;
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 дисање за
подводно пливање; апарати за дисање, изузев за
вештачко дисање; апарати за дисање под водом;
апарати за евидентирање времена и датума; апарати
за електричну и електронску контролу који се
користе уз апарате или инсталације за вентилацију;
апарати за електричну и електронску контролу који
се користе уз апарате или инсталације за грејање;
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апарати за електричну и електронску контролу који
се користе уз апарате или инсталације код клима
уређаја; апарати за електронско емитовање; апарати
за електрофорезу, нису за медицинску употребу:
апарати за емитовање, снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; апарати за емитовање,
снимање, пренос или репродукцију звука, података
или слике; апарати за замену игала на грамофонима;
апарати за интерну комуникацију; апарати за
испитивање кочница на возилима; апарати за
испитивање система преноса на возилима; апарати за
кодирање и декодирање; апарати за контролу
кисеоника, који нису за медицинску употребу;
апарати за контролу статичког електрицитета;
апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за
медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за
мерење атмосферског кисеоника: апарати за мерење
брзине; апарати за мерење брзине [фотографски];
апарати за мерење дебљине коже: апарати за мерење
звука; апарати за мерење концентрације; апарати за
мерење притиска; апарати за мерење радијације:
апарати за мерење радиоактивности; 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 проверу поштанских марака; апарати за
провођење,
претварање,
трансформацију,
акумулацију, регулацију или контролу електричне
струје; апарати за пројекцију, пројектори; апарати за
регулацију дисања при роњењу; апарати за
репродуковање звука; апарати за репродукцију звука
или слике; апарати за сателитску навигацију; апарати
за сечење филма; апарати за сигнализацију у
железници, светлосни или механички: 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 звука, слике и
ЗИС / RS / IPO
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података; 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, пренос, пријем, обраду или репродукцију
звука, слике или података; апарати за снимање
притиска; апарати за снимање слике; апарати за
снимање, чување, пренос и репродукцију звука и
слике; апарати за суфлирање [телепромптери];
апарати за сушење фотографских снимака; апарати
за тестирање који нису за медицинску употребу;
апарати за течну хроматографију за лабораторијску
употребу; апарати за увећавање [фотографски];
апарати за улаз, излаз, пренос и чување података;
апарати за ферментацију [лабораторијски]; апарати
за холографију; апарати за цртање шема; апарати за
чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и
инсталације за производњу рендгенских зрака, не за
медицинску употребу; 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 контролу
[надзор]; апарати и инструменти за мерење и
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
декодирање сателитског сигнала; 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 и инструменти 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
ЗИС / RS / IPO
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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;
апарати са кисеоником за дисање, који нису за
вештачко дисање; апертометри [оптика]; 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]; ар матуре за
употребу у електричним уређајима; астрономски
спектографи; атенуатори; аудиовизуелни апарати за
обуку; аудио-дискови; аудио и видео микс-пултови;
аудио и видео пријемници; аудио и видео траке;
аудио интерфејси; аудио-касете: аудио књиге; аудио
миксете: аудио микс-пултови; аудио монитори за
бебе; аудио-опрема; аудио-појачивачи; аудиопријемници: аудио-траке; аудио-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 [ATS];
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; банана конектори:
банкомати [АТМ]; 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
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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; бифокална сочива за наочаре;
бифокалне наочаре; блицеви за фото-апарате:
блицеви за фотоапарате; бленде за фотоапарате;
бициклистичке кациге; блицеви [фотографски]; блиц
лампе [фотографске]; борескопи са оптичким
влакнима; бороскопи; бороскопи за надзирање
радова; боце за лабораторијску употребу; бочни
штитници за наочаре; 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
употребу; ваге; ваге за бебе; ваге за купатила; ваге за
купатило; ваге за писма за канцеларијску употребу;
ваге за писма за кућну употребу; ваге за рачунање;
ваге са анализатором телесне масе; вакум-метри:
вакумске цеви [радио]; вакуум апарати за
дестилацију за лабораторијску употребу; вакумске
цеви; вакумски уређаји за дестилацију за
лабораторијску употребу; варилачка одећа и
рукавице за заштиту од незгода и повреда;
вариометри; ватметри; ватрогасна црева; ватрогасне
кофе; ватрогасни камиони; ватроотпорна одела за
аутомобилске
трке
за
безбедносне
сврхе;
ватроотпорна
одећа;
ватростално
стакло
[лабораторијско]; велика интегрисана кола; велики
екран и са течним кристалима [LCD]; вентилатори за
централне процесорске јединице [CPU; 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
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снимљеним анимираним филмовима; видео екран и;
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; визири
за
шлемове;
вискови;
високонапонски
трансформатори;
високо
тонски
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; возачке рукавице; вокитоки: вокмен; волтметри; временски прекидачи;
временски прекидачи, аутоматски; врпце за држање
наочара;
врпце
за
кодиране
картице
за
идентификацију; врпце за магнетне картице за
идентификацију; врпце [пантљике] за мобилне
телефоне; врпце [пантљике] за фотоапарате; врхови
пипета за лабораторијску употребу; Гајгерови
бројачи; галванометри; галванске батерије; галванске
ћелије; гасификатори за лабораторијску употребу;
гас маске; гасомери; гасометри [инструменти за
мерење]: геодетске справе и инструменти; гитарска
појачала; гитарски каблови: главе штампача за инкџет штампаче: главе штампача за плотере; главе
штампача за рачунарске штампаче: главни прстени
за мерење: глобални позициони системи; говорне
ваге; говорне цеви; гориве ћелије: гравиметри;
грамофон и; грамофонске игле: грамофонске плоче
са музичким садржајем; грамофонски уређаји;
гранични мерач [столарија]: графичке картице;
графичке картице за рачунаре; графичке процесорске
јединице [GPUs]; графички акцелератори: графички
еквилајзери; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
графички
таблети;
графички
чип-сетови:
громобрани; даљиномери за голф; 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
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управљачи за телевизоре; даљинско управљање
даљинометрима; датотеке слика које се могу
преузимати; ДВД плејери; двогледи; двогледи за
позориште; двоножни стативи за фотоапарате;
двосмерни радио уређаји; декоративне маске за
зидне прекидаче, обликоване; декоративне маске,
обликоване, за детекторе дима; декоративне типке за
термостате; декоративни ветрокази; декоративни
магнети за фрижидере; декоративни магнети у
облику бројева; декоративни магнети у облику
животиња; декоративни магнети у облику слова;
делови за наочаре; делови и прибор за наочаре;
демодулатори;
демултиплексери;
дензиметри;
дензитометри; десктоп штампачи; дестилацијске
посуде за лабораторијске експерименте; детектори;
детектори бубица; детектори гама зрачења;
детектори дима; детектори електромагнетног
зрачења [EMF]; детектори електронских захвата;
детектори метала; детектори новца; детектори
пожара; детектори покрета; детектори радијације;
детектори радона; детектори топлоте; детектори
угљен-диоксида;
детектори
угљен-моноксида;
детектори фалсификованог новца; дигитална музика
која се може преузети; дигитална музика која се
може преузети са МРЗ интернет страница; дигитална
музика која се може преузети са интернета;
дигиталне аудио-траке; дигиталне бележнице;
дигиталне браве за врата; дигиталне ваге за
купатило: дигиталне видеокамере: 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
микс-пултови; дигитални мобилни телефони;
дигитални
планери;
дигитални
предајници;
дигитални
пројектори;
дигитални
процесори
гласовних сигнала; дигитални процесори звука;
дигитални процесори сигнала; дигитални рамови за
фотографије; дигитални стони календари; дигитални
таблети; дигитални телевизијски снимачи који се
могу програмирати; дигитални телефони; дигитални
термометри за месо; дигитални термометри, за сврхе
које нису медицинске природе; дигитални
термостати за контролу климатизације; 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
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фотокопир апарати у боји; дигитални читачи књига;
дигитални читачи компакт-диско ва; 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; дисаљке;
дисаљке за роњење; диск драјвери за рачунаре;
дискетне јединице; дискетне јединице у чврстом
стању; ди ск меморије; дискови видео игара; дискови
за рачунарске игре; диско ви 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;
дозери за алкохолна пића; дозиметри; држачи за
коришћење мобилног телефона без ангажовања руку;
држачи за мобилне телефоне; држачи за телефоне у
аутомобилима; држачи и кутије за компакт-дискове и
DVD-дискове; држачи прилагођени за компактдискове; дршке за наочаре; дршке за наочаре за
сунце; дубиномери; дубиномери, мерачи дубине
мора; дубокотонски звучници за возила; дуплексери;
еквилајзери [аудио апарати]; екрани; екрани за
дигиталне
знакове;
екрани
за
дигиталну
сигнализацију;
екран
и
за
пројекцију
кинематографских филмова; екран и за радаре;
екрани за таблете; екрани за фотогравуру; екрани на
додир; екран и од течних кристала [LCD]; екрани од
течних кристала [LCD] за кућне биоскопе; екран и
осетљиви на додир; екран и осетљиви на додир за
личне дигиталне помоћнике [РDА]; екрани осетљиви
на додир за паметне телефоне; екрани са светлећим
диодама [LED]; електронске 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 миксете
[аудио опрема]; електричне ознаке; електричне плоче
прекидача; електричне разводне кутије; електричне
спој нице; електричне траке са покретним
утичницама; електричне ћелије и батерије;
електричне утичнице; електричне штампане плоче;
електрични адаптери; електрични акумулатори;
електрични апарати глобалног позиционог система
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[GPS]; 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
баласти
за
флоросцентну опрему за осветљење; електрични
водови; електрични извори напајања; електрични
индуктори; електрични инсталациони канали;
електрични испитивачи напона; електрични каблова:
електрични каблови за пренос звука и слике;
електрични каблови и жице; електрични каблови са
минералном изолацијом; електрични колектори;
електрични кондензатори за гелекомуиикацијске
уређаје;
електрични
конектори;
електрични
метрономи; електрични напонски трансформатори;
електрични осигурачи; електрични отпорници за
телекомуникацијске уређаје; електрични прекидачи:
електрични прекидачи за светло; електрични
претварачи; електрични проводници; електрични
продужни каблови; електрични процесори аудио
сигнала за компензацију дисторзије звука у
звучницима; електрични регулатор и 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; електролитичке
ћелије; електролуминисцентни равни екрани:
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 CD-ROM дискови са снимљеним
програмима за аутоматско извођење за електронске
музичке инструменте: електронска кола и CD-ROM
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
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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 оловке [за видеодисплеје]; 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 које се могу преузимати;
електронске публикације које су снимљене на
рачунарским медијима; 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;
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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
прекидачи осетљиви на покрет; електронски
претварачи валута; електронски приказни панели:
електронски против-провални аларми; електронски
регулатори електричне енергије; електронски
рекламни екрани; електронски речници; електронски
сензори за мерење сунчевог зрачења: електронски
симулатори за спортски тренинг; електронски
симулатори за тренирање спортова (наставни
апарати у виду компјутерског хардвера и софтвера);
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 [RCG] за LED
лампице и расвету; електронски уређаји за надзор;
електронски уређаји за обраду података; електронски
уређаји за обраду слике; електронски уређаји за
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 склоп ови; етикете са интегрисаним
чиповима за идентификацију радио фреквенција
[RFID]; _ етикете са кодовима које се могу очитавати
машински;
железнички сигнали;
желеэнички
сигурносни уређаји; живини прекидачи; жирокомпаси: жирометри; жироскопи: жица за осигураче;
жице за намотавање [електричне]: жмигавци
[светлосна сигнализација]; заменска сочива за
наочаре; заставе упозорења; затварач бленде
[фотографски]; затварачи за објективе фотоапарата;
затварачи за фотоапарате; затварачи струјног кола;
затварачи [фотографски]; заштитна одела за
авијатичаре; заштитна одећа за мотоциклисте за
заштиту од незгода или повреда; заштитна опрема за
главу; заштитне капуљаче против пламена; заштитне
кациге: заштитне кациге за бокс; заштитне кациге за
возаче и путнике; заштитне кациге за спорт;
заштитне кутије за МРЗ плејере; заштитне кутије за
електронске читаче: заштитне кутије за личне
дигиталне помоћнике [РDА]; заштитне кутије за
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мобилне телефоне; заштитне кутије за паметне
телефоне; заштитне кутије за таблет компјутере; за
штит не маске; заштитне навлаке за паметне
телефоне; заштитне наочаре: заштитне наочаре за
животиње; заштитне наочаре за љубимце; заштитне
наочаре за псе; 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; заштитни
шлемови за бициклисте; заштитни шлемови за децу;
заштитни шлемови за мoтоциклисте: звиждаљке за
псе; звиждећи аларми; звона за упозорење; звона
[упозоравајући уређаји]; 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;
идентификациони конци за електричне жице; извори
високонапонског напајања; извори непрекидног
напајања електричном енергијом; издавачи карата;
изолована одећа за заштиту од незгода или повреда;
изоловани електрични конектори; инвертори струје;
индикатори брзине; индикатори губитка струје;
индикатори за количину; индикатори нивоа воде;
индикатори нивоа горива за возила; индикатори
нивоа уља за возила; индикатори правца и јачине
ветра; индикатори притиска; индикатори притиска за
вентиле; индикатори температуре; индуктивнокапацитивни филтери; индуктори [за струју];
индукцијски регулатори напона; индустријски
бетатрони; инкубатори за културе бактерија;
инкубатори за лабораторијску употребу; инкубатори
са сталном влажношћу за лабораторијску употребу;
инкубатори
са
сталном
температуром
за
лабораторијску употребу; инспекцијска огледала;
инспекцијска телескопска огледала за аутомобиле;
инструменти за геодетско мерење: инструменти за
испитивање гасова; инструменти за испитивање
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материјала; инструменти за лоцирање звука:
инструменти за мерење алата; инструменти за
мерење висине; инструменти за мерење вискозитета,
густине;
инструменти
за
мерење
дужине;
и:нструменти за мерење координата; инструменти за
мерење отпора; инструменти за мерење радијације;
инструменти
за
мерење
радиоактивности;
инструменти за нивелацију: инструменти за
нивелирање; инструменти за одређивање азимута;
инструменти за осматрање; инструменти и машине
за тестирање материјала; инструменти који садрже
окуларе; интегрисана кола; интегрисане меморијске
картице;
интегрисани
програмски
пакети;
интерактивни DVD-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 СD-RОМ-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;
интерфони; интранет сер вери; инфрацрвене камере;
инфрацрвени даљински управљачи; инфрацрвени
детектори; инфрацрвени сензори; инфрацрвени
термометри, који нису за медицинске сврхе;
испитивачи аларма за дим; испитивачи брзиномера:
испитивачи емисије дизел горива; испитивачи за
антифриз; испитивачи микро-тврдоће; испитивачи
напона; испитивачи течности у кочницама;
испитивачи торзије; исправљачи [електрични];
исправљачи струје; исправљачке цеви; исправљачки
модули; истурени капацитивни сензори за додир;
јавни телефони; јавно доступни софтвер за рачунаре;
јакне за заштиту од незгода, радијације и ватре;
јастучићи за нос за наочаре за сунце; 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; јонизациони
апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде;
каблови високе фреквенције за повезивање са
мултимедијским уређајима; каблови за акумулаторе;
каблови за микрофоне; каблови за модеме; каблови
за напајање; каблови за паљење акумулатора;
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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]; калибрисане
фотонапонске референтне ћелије; калибрисани
стаклени прибор, калориметри: 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; кантари [пијачне ваге]; капаљке
за мерење, осим за медицинску и кућну употребу;
капиларне цеви; капсуле за спасавање у случају
природних катастрофа; караоке машине: картице за
USB прикључке; картице за персоналне рачунаре
(РС 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 [RAM]; 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; катанци, електронски; катоде;
катодне цеви; катодни анти-корозивни апарати;
кациге за амерички фудбал; кациге за виртуелну
стварност; кациге за вожњу скејтборд; кациге за
мотоциклисте; кациге за роњење; кациге за скијање;
кациге за сноуборд; кациге за удараче у бејзболу;
кациге за хватаче у бејзболу: кациго за хокеј на леду;
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;
ЗИС / RS / IPO
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кинематографски
апарати
и
инструменти;
кинематографски
пројектори;
кинематографски
уређаји;
кинематографски
филм,
осветљен;
кишомери; клеме за акумулаторе; клепетуше за
усмеравање стоке; клизни лењири; клизни мерачи за
дубину; клизни шестари; клиничке центрифуге;
књиге снимљене на диску; књиге снимљене на
траци; коаксијални каблови; коаксијални релеји;
кодиране банкарске картице; кодиране дебитне
картице; кодиране електронске картице са чипом:
кодиране електронске картице са чипом за
идентификацију одређених корисника рачун ара и
мобилних телефона; кодиране картице; кодиране
картице за откључавање; кодиране картице
лојалности; кодиране картице са интегрисаним
електронским колима; кодиране кредитне картице;
кодиране магнетне картице; 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; колиматори;
колориметри; командне ручице [џојстици] за
употребу са рачуна ром, осим за видео игре;
комбиновани видео читачи и снимачи; комбиновани
детектори угљен-моноксида и дима; компјутерски
софтвери за процену потребних ресурса; коморе за
декомпресију; коморе за филм за камере; коморе са
ламинарним струјањем за лабораторијску употребу;
компакт-дискови; компакт дискови [аудио-видео]:
компакт-дискови [аудио и видео]; компакт дискови,
ДВД и други дигитални носачи података; компактдискови за складиштење звука; компакт-дискови за
складиштење
података;
компакт-дискови
са
музичким садржајем; компакт диск плејери;
компактне дигиталне камере; компаратор; компаси
за одређивање правца; 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;
комутатори; конвертори за кабловску телевизију;
конвертори нивоа; кондензатори; кондензатори
микроскопа; конектори електричних каблова са
навојем; 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; контактна сочива;
ЗИС / RS / IPO
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контролери сувишног низа независних диско ва
[RAID]; контролне табле за лифтове; контролне
табле за сигурносне аларме; контролне табле [за
струју]; контролни екран и осетљиви на додир;
контролни инструменти за котлове; контролни
панели за аларме; контролни панели за пожарне
аларме; контролни сатови [уређаји за евиденцију
времена]; контролници зазора свећица; контролници
са функцијом "иде"/"не иде"; контролни чепови;
контролни чепови за свећице; контролни чепови са
функцијом
"иде"/"не
иде";
конференцијски
телефони; корективна сочива [оптичка]; корективне
наочаре; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; космографски инструменти;
кофери за фотоапарате и фотографску опрему;
криптографски кључеви који се могу даунлаудовати
за примање и трошење криптовалуте; кристали
галенита [детектори]; кројачки метар; кружни
логаритмар; кружни угломери; ксенографски уређаји
и инструменти; ксерографски штампачи; купе за
саобраћајну сигнализацију; купони за муштерије у
електронској форми; кутије за DVD-дискове; кутије
за дискете; кутије за дискете и компакт дискове:
кутије за дискове, обликоване; кутије за звучнике;
кутије
за
компакт-дискове:
кутије
за
компакт¬дискове или DVD-дискове; кутије за
контактна сочива; кутије за микроскопска стакла;
кутије за наочаре; кутије за наочаре без дршке;
кутије за наочаре за вид и за наочаре за сунце; кутије
посебно направљене за фотографске апарате и
инструменте; кутије прилагођене за дијапозитиве;
кутијице и футроле за сочива; кућишта за
акумулаторе; 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; лабораторијске пластичне
рукавице за једнократну употребу; лабораторијске
посуде;
лабораторијске
радне
површине;
лабораторијске рукавице за једнократну употребу;
лабораторијске рукавице од латекса за једнократну
употребу;
лабораторијске
центрифуге;
лабораторијски
апарати
и
инструменти;
лабораторијски роботи; лабораторијски сталци за
пипете; лабораторијски шприцеви за једнократну
употребу;
лабораторијско
стаклено
посуђе;
лактодензиметри; лактометри; лампе за мрачне
коморе [фотографске]; лампице упозорења за квар,
осим оних које су део возила; ланци за премер
земљишта; ланчићи за наочаре: ланчићи за наочаре
без дршке; ланчићи за наочаре за вид и наочаре за
сунце; ланчићи за сунчане наочаре: ланчићи и узице
за сунчане наочаре; лаптоп рачунари; ласери за
мерење: ласери, који нису за медицинску употребу;
ласерске диоде; ласерски дискови; ласерски
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показивачи; ласерски штампачи; ласерски штампачи
у боји; лењири; лењири за мерење; лењири [мерни
инструменти]; лењири на склапање; лењири са
лупом; лењири са цртицама; летве за нивелисање
[инструменти за мерење земљи шта]; либеле; либеле
[инструменти
за
утврђивање
хоризонтале];
лимитатори [за струју]; литијум-јонске батерије;
литијумске батерије; лични аларми; лични дигитални
асистенти [РDА]; лични звучници; лични рачунари;
лични сигурносни аларми; ловачки двогледи;
логички
кругови;
локалне
мреже;
локалне
рачунарске мреже [LAN]; лопатице за мерење;
луксометри; лутка-главе за обуку фризера [опрема за
обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару
возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу];
магичне лампе [пројектори нацртаних слика у
простору]; магнети; магнети за затварање врата
ормара; магнети за индустријску употребу; магнети
за фрижидере; магнетичке ознаке; магнетна језгра;
магнетне жице; магнетне идентификационе картице:
магнетне кодиране поклон картице; магнетне
мешалице за лабораторијску употребу; магнетне
траке; магнетне траке за рачунаре; магнетни
декодери; магнетни детектори зидних греда:
магнетни дискови; магнетни и оптички носачи
података; магнетни компаси; магнетни компаси за
геодетска мерења; магнетни намотаји; магнетни
носачи података, дискови за снимање; магнетни
носиоци података; 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;
магнетно-оптички
дискови; магнетно--оптички и оптички носачи
података; магнетометри; магнетофони: манометри;
манометри за мерење високог притиска; маркери за
обележавање ивица; маске за дисање, осим за
вештачко дисање; маске за електричне утичнице,
обликоване; маске за заваривање; маске за заштиту
од незгода, радијације и ватре; маске за заштиту од
прашине; маске за пливање; маске за роњење; маске
са кисеоником, нису за медицинску употребу;
математички
инструменти;
математички
копроцесори; материјали за електричне водове
[жице, каблови]; материјали за образовне курсеве
који се могу преузети; матичне плоче; матрице
[мерни инструменти]; машине за аутоматске уплате
и депозите; машине за аутоматско бројање и
сортирање новца; машине за балансирање гума за
друмска возила; машине за бројање и сортирање
новца; машине за гласање; машине за диктирање;
машине за испитивање бетона; машине за
испитивање компресије метала; машине за
испитивање материјала; машине за испитивање
пластике; машине за испитивање тврдоће метала;
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машине за испитивање текстила; машине за
испитивање цемента; машине за испитивање
чврстоће метала; машине за кодирање кредитних
картица [периферни рачунарски уређаји]; машине за
мерење тежине; машине за поништавање карата;
машине за развијање кинематографског филма;
машине за рачунање; машине за слање факсимила;
машине за утискивање времена и датума; машине за
фактурисање; машине и апарати за дистрибуцију или
контролу
електричне
енергије;
машине
и
инструменти за испитивање храпавости површине;
машине и инструменти за мерење и испитивање;
машине и инструменти за мерење навоја вијака:
машине са перфорираним картицама за канцеларије;
машински лењири; машински читљиви носачи
података; машински читљиви носачи података
снимљени помоћу програма; мегафони; медији за
дигитално снимање; мелодије за мобилне телефоне
које се могу преузимати; мелодије звона, слике и
музика који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; мембране за
научне апарате; 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; мензуре; мењачи кованица; мерачи;
мерачи величине прста; мерачи величине прстена;
мерачи вибрација; мерачи висине; мерачи дебљи не;
мерачи дебљине материјала; мерачи дужине; мерачи
за нарезивање шрафова; мерачи звука; мерачи
[инструменти за мерење]; мерачи јачине алкохола;
мерачи километраже за возила; мерачи нивоа;
мерачи нивоа воде; мерачи нивоа звука; мерачи
односа ваздух/гориво; мерачи оптерећења; мерачи
површине, сферометри; мерачи потиска; мерачи
потрошње бензина; мерачи протока; мерачи са
дигиталним приказом; мерачи салинитета; мерачи
сахарина; мерачи температуре; мерачи температуре
воде; мерачи температуре издувних гасова; мерачи
фреквенције; мерач киселине за батерије; мерице за
кафу; мерне кашике; мерне кофе; мерне летве
[геодетски инструменти]: мерне посуде; мерне сонде
за научне сврхе; мерне траке; мерни апарати и
инструменти; мерни апарати и инструменти у
астрометрији;
мерни
инструменти;
мерни
инструменти, електрични; мерни и регулаторни
уређаји за климатизацију; мерни компаси; мерни
листићи; мерни прстени; мерни прстени са
функцијом "иде"; мерни прстени са функцијом "не
иде"; мерни точкови; мерни уређаји за распршивање
дозираних количина парфема; мерни уређаји који
раде на оптичкој фреквенцији; метал детектори за
индустријску или војну примену; метални рамови за
наочаре; металуршки микроскопи; метеоролошки
балони; метеоролошки инструменти; метри [мерни
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инструменти]; метри на склапање; метрономи;
метрономске софтверске апликације које се могу
преузети; метрономски софтвери; механизми за
апарате који се покрећу бројачем; механизми за
апарате који се покрећу кованицама; механизми за
очитавање карата на аутоматским рампама;
механизми за рад са кованицама за продајне
аутомате; механизми на кованице за паркинг рампе;
механички знаци; механички или светлећи сигнали;
механички мерачи времена за кување јаја; механички
метрономи; мехови за фотоапарат; мехурови за
пловност
при
роњењу;
микро
кола;
микроконтролери; микрометарски завртњи за
оптичке инструменте; микрометри; микропроцесори;
микрорачунари;
микроскопи;
микроскопи
за
операције; микроскопи са светлећим [LED] диодама;
микроскопске
призме:
микроталасне
антене;
микроталасне пећнице за лабораторијску употребу;
микротоми; микрофиш; микрофони; микрофони за
апарате за телекомуникацију; микрофони за
комуникацијске уређај е; микрофони за коришћење
мобилног
телефона
без
ангажовања
руку;
микрочипови [рачунарски хардвер]; миксете за
микрофоне; миксете са интегрисаним појачивачима;
мини рачунари; мишеви са куглицом за управљање
[компјутерски периферни уређаји]; миш [рачунарска
периферна опрема]; млазни колор штампачи;
млазнице за ватрогасна црева; млазни штампачи;
мобилни
пријемници
података;
мобилни
телекомуникациони уређаји; мобилни телефони;
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;
модне наочаре; модули за електронско оптерећење;
модули
за
проширење
меморије;
модули
интегрисаних кола; монитори за рачунаре; монитори
[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски
програми]; монитор и са екраном од течних кристала
[LCD]; монитори са светлећим [LED] диодама;
монокли; монокристалне силиконске плочице;
монолитни керамички кондензатори; монтажна
постоља прилагођена за рачунарски хардвер;
монтажна
постоља
прилагођена
за
телекомуникацијски хардвер; монтажни носачи за
рачунарске мониторе; морнарички компаси; мостови
за рамове за наочаре; мостови за рачунарске мреже;
мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од
несреће; мреже широког подручја; 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
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могу преузети; мултимедијалне плоче за убрзавање;
мултимедијални
апарати
и
инструменти;
мултимедијални
пројектори:
мултимедијални
софтвер снимљен на СD-RОМ-дисковима; мулти
медијски фајлови који се могу преузети;
мултиплексери; мултифокалне наочаре; мушкоженски адаптери [адаптери за каблове]; мушкоженски адаптери [адаптери за каблове] за мобилне
телефоне; мушко-¬женски адаптери у облику
електричних адаптера; навигацијске плутаче;
навигацијски рачунари за аутомобиле; навигацијски
уређаји за Глобалне позиционе системе [ГПС];
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
навигациони инструменти; навлаке за МР3 уређаје;
навлаке за РDА уређаје [личне дигиталне помоћне
уређаје]; навлаке за двогледе; навлаке за дигиталне
медијске читаче; навлаке за дршке за наочаре;
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; намештај посебно прављен за
лабораторије; наочаре за децу; наочаре за
заваривање; наочаре за заштиту од прашине; наочаре
за мотоциклисте; наочаре за ноћни вид; наочаре за
пливање; наочаре за роњење; наочаре за скијање;
наочаре за снег; наочаре за сунце; наочаре за сунце
за животиње; наочаре за сунце за љубимце; наочаре
за сунце за псе; наочаре за сунце са диоптријом;
наочаре за увеличавање; наочаре за читање; наочаре
и маске за заштиту од прашине; наочаре [оптика];
наочаре против заслепљивања;
наочаре са
диоптријом; наочаре са диоптријом за пливање;
наочаре са диоптријом за спорт; наочаре са дршком
[наочаре за позориште]; наочаре са заштитом од
прашине; наочаре са камером; натписи са светлећом
позадином; наутички апарати и инструменти; научни
апарати; научни апарати и инструменти; научни,
оптички, мерни, сигнални и контролни апарати и
инструменти; нелинеарна оптичка влакна; немеханички штампачи; необрађена контактна сочива;
неонски знаци; нотбук рачунари; нивелатори са
живом, либеле; низови диода; никл-кадмијумске
батерије; никл-кадмијумски акумулатори; ниско
фреквентни звучници [сабвуфери]; нишани са
оптичким сочивима; нишански телескопи за ватрена
оружја; нонијуси, шублери; носачи за електричне
калемове; носачи за звучнике; носачи за камере за
кацигу; носачи за постављање телевизора са равним
екран ом; носачи података за складиштење
типографских фонтова; носачи тамних плоча
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[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем;
носиви рачунари; носиви уређаји за мерење
активности; носни чепови за пливаче и рониоце;
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; обућа за заштиту од биолошких
опасности; обућа за заштиту од ватре; обућа за
заштиту од зрачења; обућа за заштиту од незгода;
обућа за заштиту од незгода и ватре; обућа за
заштиту од незгода, радијације и ватре; обућа за
заштиту од просутих хемикалија; овоскопи,
електрични осветљивачи јаја; огледала за инспекцију
рада; одашиљачи сигнала за узбуну; одводници;
одела за заштиту од биолошких опасности; одела за
летење отпорна на ватру; одећа за заштиту од
биолошких опасности; одећа за заштиту од зрачења;
одећа за заштиту од незгода; одећа за заштиту од
несрећа, радијације и пожара; одећа за заштиту од
пожара; одећа за заштиту од хемикалија; одећа за
заштиту од хемикалија и радијације; одећа за
спасавање; одећа и обућа за заштиту од незгода,
зрачења и ватре; одећа, обућа и одевни предмети за
главу за заштиту од незгода, зрачења и ватре; одећа
отпорна на метке; одморишта за ручне зглобове при
коришћењу рачунарског миша; одморишта за ручне
зглобове при коришћењу тастатуре; одометри;
ознаке са магнетички забележеним или кодираним
информацијама; ознаке са оптички забележеним или
кодираним информацијама; озонизатори [озонатори];
оквири за дијапозитиве; оквири за дијапозитиве у
фотографији; оквири за наочаре за вид и за наочаре
за сунце; оквири за наочаре са и без дршки; оквири
за рачунарске мониторе; оквири за сунчане наочаре;
оклоп; округли утични конектори; октанти; окулари;
оловке за уређаје са екранима на додир; оловна лопта
виска; омметри; омоти за електричне утичнице;
опациметри; оперативни рачунарски програми,
снимљени; оперативни софтвер за виртуелну
приватну мрежу [VPN]; оперативни софтвер за
локалне мреже [LAN]; оперативни софтвер за мрежу
широког подручја [WAN]; оперативни софтвер
сервера за приступ мрежи; оплате за електричне
каблове; опрема за аеродромску контролу летења;
опрема за електричне и електронске музичке ефекте;
опрема за звучнике; опрема за испитивање и
баждарење рачунарских компоненти; опрема за
караоке; опрема за контролу ваздушног саобраћаја;
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
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за телефонске терминале; опрема за читање картица;
оптичарски производи; оптичка влакна; оптичка
влакна за пренос звука и слике; оптичка влакна у
којима је могућа поларизација; оптичка огледала;
оптичка сочива; оптичка сочива за сунчане наочаре:
оптичка стакла; оптичке експерименталне плоче;
оптичке лампе; оптички апарати и инструменти;
оптички дискови: оптички дискови са музичким
садржајем; оптички затварачи; оптички каблови;
оптички компакт дискови [ЦД-ром]; оптички
кондензатори; оптички мењачи фазе; оптички
носиоци података; оптички одашиљачи; оптички
полупроводнички појачивачи; оптички пријемници;
оптички примопредајници; оптички профилометри;
оптички рефлектори; оптички сензори; оптички
скенери; оптички уређаји за визуелно приказивање и
снимање; оптички уређаји за инспекцију за праћење
следљивости
фармацеутских
препарата
и
фармацеутских паковања; оптички уређаји за
контролу за употребу у индустрији; оптички уређаји
за препознавање знакова [OCR]; оптички филтери;
оптички читачи слова, симбола; органске светлеће
диоде [OLED]; ормари за електричне осигураче:
осигурачи: осигурачи за телекомуникацијске уређај
е; ослонци за руке током рада на рачунару; ослонци
за ручни зглоб за рад са рачунарима; осцилатори;
осцилографи: осцилоскопи; отпорници, електрични;
отпорничке жице; офтамолошка сочива; паметне
наочаре; паметне наруквице које преносе податке на
друге електронске уређај е; паметне наруквице које
преносе податке на паметне телефоне; паметне
наруквице [мерни инструменти]; паметни сатови;
паметни телефон у облику ручних сатова; паметно
прстење; памучни штапићи за лабораторијску
употребу; панели за аларме: панели за дистрибуцију
електричне енергије; панели са екраном од течних
кристала [LCO]; панели са електролуминисцентним
екранима; панели са светлећим органским диодама
[OLED]; панталоне за заштиту од незгода, радијације
и ватре; панцир прслуци за заштиту од метака;
папирне навлаке за телефонске слушалице; папучице
за наочаре; папучице за рамове за наочаре; паркинг
метри; паркинг сензори за возила; педале за
електричне ефекте за употребу са појачалима звука;
педале за контролу јачине звука; пејџинг опрема;
перископи: перископи са оптичким влакнима;
периферна опрема за рачунаре и опрему за обраду
података; Петријеве посуде за лабораторијску
употребу; петри посуде; пећи за лабораторијске
експерименте; пећи за лабораторијску употребу;
пећи за сушење за употребу у лабораторијама;
пешчани сатови; пиезоелектрични прекидачи:
пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви;
плазма екран и; плазма телевизори; планери и
организатори који се могу преузети и одштампати;
планетаријуми [оптички уређаји]; планетаријумски
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пројектори: планиметри; пластичне и картонске
кутије прилагођене за чување плоча; пластични
биореактори за једнократну употребу за ћелијске
културе; пластични рамови за наочаре; платформе
рачунарског софтвера; плотери; плоче за батерије;
плоче за електричне утичнице, обликоване; плоче за
соларне ћелије; плочице на додир; плочице на додир
за рачунаре; плутајућа опрема у безбедносне сврхе;
плутаче за означавање: плутаче за спасавање; 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; подкастови који се могу
преузети; подлоге за "мишеве": подлоге за хлађење
ноутбук рачун ара; подлоге за шаку за рад са
рачунарима; пожарне степенице; пожарни аларми;
пожарни аларми у облику украса за јелку; позивна
звона, електрична: појасеви за подупирање за
раднике; појасеви за спасавање; појасеви за
спасавање за кућне љубимце; појасеви за тегове за
рониоце; појасеви за тело као потпора при подизању
терета; појасеви са теговима за роњење; појачала;
појачала аудио фреквенција; појачала видео
фреквенција; појачала за бас гитаре: појачала за
музичке инструменте; појачала слике; појачала
снаге; показатељи нивоа; показивачи нивоа воде за
возила; показивачи нивоа горива; показивачи фаза;
поклон бонови, кодирани; поклопци за објективе за
фотоапарате; поклопци за фотографска сочива;
покретна пумпа, возило, за гашење пожара;
покривала за главу као заштитни шлемови;
поларизоване наочаре; поларизујући микроскопи:
полариметри; полиграфски уређаји, нису за
медицинску употребу; полиетиленске мерне чаше;
полимерне LED диоде [PLED]; полице за СD
дискове, нису део намештаја; полукружни угломери;
полупроводници;
полупроводничке
меморијске
јединице;
полупроводничке
плочице;
полупроводничке плочице за израду интегрисаних
кола;
полупроводнички
меморијски
уређаји;
полупроводнички уређаји; полупроводнички чипови;
поморски радио апарати; помоћни програми за
спровођење дијагностике рачунарског система;
помоћни рачунарски програми за ком пресију
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 реторте:
постоља за фотографске апарате; посуде за испирање
[фотографске]: посуде за мерење: потенциометри:
потрошачки програми за видео игре; прави лењири
[за мерење]; празне USB флеш меморије; празне USB
картице; празне аудио-касете: празне аудио-траке:
празне видео-касете: празне видео-траке; празне
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дигиталне аудио-траке: празне дискете; празне
дискете за рачунаре; празне картице са електронским
чипом [празне паметне картице]; празне картице са
интегрисани м колом [празне паметне картице];
празне магнетне траке за магнетофоне; празне
магнетне траке за рачунаре; празне меморијске
картице; празне паметне картице; празне траке за
чување рачунарских података; празни CD-ROM
¬дискови за снимање звучног или видео записа:
празни DVD-дискови; празни DVD-дискови за
снимање; празни аудио-дискови: празни дискови за
рачунаре; празни компакт-дискови: празни магнетни
диско ви; празни магнетни носачи података; празни
оптички дискови: празни чврсти дискови за
рачунаре; предајни уређаји телекомуникациони,
предајници даљинског управљања; предајници за
глобалне позиционе системе [ГПС]; предпојачала;
прекидачи, електрични: прекидачи за високе
фреквенције; прекидачи за деактивацију ваздушних
јастука за аутомобиле; прекидачи за рачунарске
мреже; прекидачи за светло; прекидачи струјног
кола; преносиве дигиталне електронске вате:
преносиве телефакс машине; преносиве флеш
меморијске картице; преносиви DVD читачи;
преносиви МРЗ 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; преносни читачи мултимедијалних
садржаја [РМР-ови]; преспојне плоче; преспојници
за
телекомуникацијске
уређаје:
претварачи:
претварачи за електричне прикључке; претварачи
једносмерне струје; претварачи напона у струју;
претварачи притиска
у струју;
претварачи
фреквенције; претходно снимљене USB флеш
меморије; претходно снимљене меморијске картице;
прецизне ваге: прецизни теодолити; пригушивачи за
осветљење; пригушивачи сигнала; пригушнице за
сијалице са пражњењем гаса; пригушнице за
употребу у електричним апаратима; пригушнице за
флуоросцентне лампе; пригушнице за халогена
светла; пригушнице за халогене сијалице; призме за
научну употребу; призме за оптичку употребу;
призме за телескопе; призме [оптичке]; пријемници
даљинског управљања; пријемници за глобалне
позиционе системе [ГПС]; пријемници за кабловску
телевизију; пријемници звука за телекомуникацијске
уређаје; приказивачи отисака прстију; прикључне
станице за МРЗ уређаје; прикључне станице за
дигиталне уређаје за репродукцију музике;
прикључне станице за лаптоп рачунаре; прикључне
станице за мобилне телефоне; при кључне станице за
паметне телефоне; прилагодљиви прстенови за
сочива камере; прилагођени системи за видео
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камере; примопредајници; приступне тачке локалне
мреже [LAN]; приступне тачке локалне мреже [LAN]
за повезивање корисника рачунарске мреже;
проводне цеви за монтирање рефлектора; 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 уређај а; 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;
прогресивна сочива за наочаре; прозирне заштитне
навлаке прилагођене за МРЗ плејере; прозирне
заштитне навлаке прилагођене за личне дигиталне
помоћнике [РОА]; прозирне заштитне навлаке
прилагођене за мобилне телефоне; прозирне
заштитне навлаке прилагођене за паметне телефоне;
производи из категорије рачунарског софтвера;
пројектни екран и; пројектори; пројектори за
индустрију забаве; пројектори за кућни биоскоп;
пројектори звука; пројектори са технологијом од
течних кристала [LCD]; пројектори слајдова;
пројектори
слика;
противпожарна
ћебад;
противпожарни аларми; противпожарни апарати за
аутомобиле; противпожарни излази; противпожарни
чамци; противпровални аларми; против провални
упозоравајући апарати; профилни пројектори;
процесори гитарских ефеката; процесори података;
процесори растерских слика; процесори сигнала;
процесори [централна јединица за обраду података];
прслуци за спасавање; прслуци за спасавање за псе;
прслуци отпорни на убоде; прстенасте бове за
спасавање У води; прстенови за калибрацију;
пултови за видео миксете: пумпе за гашење пожара;
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; пуљиве електричне батерије; равни екрани;
радари; радари за поморску патролу; радар
рефлектори; радарске антене; радарски детектори;
152

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
радарски одашиљачи; радарски пиштољи за спортске
догађаје; радарски пријемници; радарски пријемници
са појачалима; радио антене; радио апарати; радио
апарати за возила; радио апарати и инструменти;
радио апарати који дигитално емитују звук [DАВ];
радио апарати са часовником; радиогониометри;
радио и телевизијске антене; радио и телевизијски
апарати; радио-комуникацијски уређаји са једним
каналом; радио-комуникацијски уређаји са једним
каналом за фиксне станице; радиолошки апарати за
индустријску употребу; радиолошки екрани за
индустријску употребу; радиолошки уређаји за
индустријске потребе; радио пејџери; радио
подешивачи; радио предајници; радио предајници за
даљинску контролу; радио предајници и пријемници;
радио пријемници; радио пријемници за даљинску
контролу;
радио
примопредајници;
радиотелеграфски склопови; радио телефони; радиотелефонски склопови; радио тјунери за аутомобиле;
радио уређаји за аутомобиле; радио уређаји за
возила; радио уређаји кратког домета; радио уређаји
са будилницима; 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; разводне кутије [за струју);
разводне табле; разводне табле [за струју); разводни
ормани [за струју); разводни прстенови за
електричне водове; рамови за монокл; рамови за
наочаре; рамови за наочаре без дршке: рамови за
наочаре направљени комбинацијом метала и
пластике;
рафрактори;
рачунаљке;
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 рlug-in 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
[LAN); рачунарске картице локалне мреже [LAN) 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 даунлодовање; рачунарске
тастатуре; рачунарски алати за развој софтвера;
рачунарски апликативни софтвер за мобилне
телефоне; рачунарски графички софтвер; рачунарски
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екрани; рачунарски екран и 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
оперативни софтвер; 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 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;
рачунарски програми 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 [GPS];
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
ЗИС / RS / IPO
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комуникацију са корисницима ручних рачунара;
рачунарски софтвер за контролисање и управљање
апликацијама сервера за приступ мрежи; рачунарски
софтвер за контролисање рада аудио и видео уређај
а;
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 обраду текста;
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
[САD/САМ]; 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 рачун ара 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);
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рачунарски софтвер и за блокчејн међутрансфере;
рачунарски софтвери за блокчејн мобилне
апликације и новчанике; рачунарски софтвери за
блокчејн технологију; рачунарски софтвери за
блокчејн технологију и криптовалуте; рачунарски
софтвер и за видео и рачунарске игрице; рачунарски
софтвери
за
израду
финансијских
модела;
рачунарски софтвер и за интеракцију са блокчејн
платформама; рачунарски софтвери за одржавање и
рад рачуна рских система; рачунарски софтвери за
процену трошкова; рачунарски софтвер и за развој,
прављење и управљање корисничким блокчејн
апликацијама; рачунарски софтвер и за употребу у
обради полупроводничких плочица; рачунарски
софтвери за управљање активом криптовалута;
рачунарски софтвери за управљање пројектима;
рачунарски софтвер из категорије видео игара;
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 телекомуникаџиони 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 рачун ара,
штампача и додатне опреме; рачунарски стилуси;
рачуна рск и терминали: рачунарски терминали за
банкарске сврхе; рачунарски фирмвер; рачунарски
хардвер за приступни мрежни сервер; рачунарски
хардвер за телекомуникацију; рачунарски хардвери и
софтвер и за блокчејн технологију; рачунарски
хардвери и софтвер и 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
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хардвер и софтвер за управљање базом података;
рачунарски хардвер и фирмвер; рачунарски чипови;
рачунарски чип сетови; рачунарски чип сетови за
пренос података ка и из централне процесорске
јединице; рачунске машине; регистар касе; регистар
касе, рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; регистратори прилагођен и за компактдискове; регулатори брзине за грамофоне;
регулатори за роњење; регулатори јачине светла,
електрични; регулатори кисеоника; регулатори
напона; регулатори напона за возила; регулатор и
преоптерећења
напона;
регулатори
светла;
регулатори статичког напона; регулатори сценске
расвете;
регулациони
апарати,
електрични;
редуктори, ослабљивачи [за струју]; резонатори;
резонатори за откривање подземних вода; релеји,
електрични: релеји за радио и телевизијске станице;
релеји за термална преоптерећења; рендгенске
фотографије, које нису за медицинску употребу;
рендгенске цеви, не за медицинске намене;
рендгенски апарати, не за медицинску употребу;
рендгенски филмови, осветљени; рендгенски
флуоресцентни анализатори; реометри; реостати;
репетитори за радио и телевизијске станице;
респиратори за пречишћавање ваздуха; респираторне
маске, које нису за вештачко дисање: реторте;
рефлектори за микроскопе: рефлектори за
саобраћајну сигнализацију; рефлектори за телескопе:
рефлектујућа одећа и гардероба за заштиту од
незгода; рефлектујуће плоче на одећи, за спречавање
незгода; рефрактометри; решетке за батерије; роботи
за наставу; роботи за сигурносни надзор; роботи за
телепрезентацију; ронилачка одела; ронилачке
дихалице; ронилачке јединице са ваздухом под
притиском за спашавање; ронилачке маске;
ротациона сигнална светла; ротациони конвертори:
рукавице за виртуелну стварност; рукавице за
заштиту од незгода, радијације и ватре; рукавице за
заштиту од несрећа; рукавице за заштиту од
рендгенског зрачења за индустријску употребу;
рукавице отпорне на ватру; рутери за рачунарске
мреже; рутери регионалне рачунарске мреже [WAN];
ручице за грамофоне; ручни детектори за
обезбеђење; ручни електронски речници; ручни
персонални рачунари; ручни рачунари; ручни
скенери; ручни телеграф; ручни штитови које
полиција користи за заштиту; самоокидачи за
фотоапарате; саобраћајне купе; саобраћајни знакови,
механички; саобраћајни знакови, светлећи; сателити
за навигацију; сателити за научне сврхе; сателити за
употребу при навигацији помоћу геолокације;
сателити за употребу у безбедности и надзор
националних свемирских летелица; сателитске
антене; сателитски навигациони системи; сателитски
пријемници;
сателитски
примопредајници;
сателитски
процесори;
сателитски
тањири;
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сателитски телефони; сателитски уређаји за
навигацију; сатни генератори за рачунаре; сатови
који преносе податке на паметне телефоне; светиљке
за микроскопе; светла упозорења за сигурносне или
сигнал не сврхе; светлеће диоде са квантним тачкама
[QLED]; светлеће рекламе; светлећи знаци; светлећи
знаци за излаз; светлећи или механички знаци за
путеве; светлећи сигурносни сигнали; светломери;
светлосна
сигнализација;
светлосне
оловке;
светлосни електронски показивачи: светлосни
индикатори
за
телекомуникацијске
апарате;
сеизмички детектори; сеизмографи; сеизмографски
уређаји; секстанти; секундарне литијумске батерије;
селфи штапови [ручни моноподи]; семафори;
сензори брзине; сензори вибрација; сензори
вибрација за уградњу у кућишта ветрењача; сензори
за аутоматско праћење сунчеве светлости; сензори за
биочипове; сензори за близину; сензори загађивача:
сензори за гас; сензори за мерење времена; сензори
за мерење температуре расхладне течности; сензори
за ниво течности; сензори за одређивање брзине;
сензори за одређивање места; сензори за одређивање
температуре; сензори за одређивање убрзања;
сензори за одређивање удаљености; сензори
кисеоника, нису за медицинску употребу; сензори
[мерни апарати], осим за медицинску употребу;
сензори нивоа; сензори нивоа уља; сензори осетљиви
на додир; сензори покрета; сензори покрета за
рачунаре и видео игрице; сензори покрета за
сигурносна светла; сензори положаја; сензори
притиска; сензори температуре; сензори убрзања;
сепаратори акумулатора; сервери за електронску
пошту; сервери за комуникацију [рачунарски
хардвер]; сервери за мрежне факсимиле; сер вери за
рачунарске мреже; сигнали за маглу, неексплозивни;
сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају
[сигнални уређаји]; сигналне бакље за аутопут које
нису од експлозивних или пиротехничких
материјала; сигналне бове; сигналне звиждаљке;
сигналне лампе; сигналне ракете, неексплозивне и
које нису пиротехничке; сигнални панели, светлећи
или механички; сигурносна обућа за заштиту од
незгода или повреда; сигурносна одећа за заштиту од
незгода или повреда; сигурносне кациге; сигурносне
мреже; сигурносне наочаре; сигурносне цираде;
сигурносни
аларми;
сигурносни
маркери;
сигурносни микропроцесори; сигурносни појасеви,
осим за седишта возила и за спортску опрему;
сигурносни појасеви, осим за употребу у возилима и
за спортове; сигурносни прслуци за скијање на води;
сигурносни релеји; сигурносни рефлектујући
прслуци; сигурносни терминали за електронске
трансакције; сигурносни токени [уређаји за
кодирање]; силиконске плочице; силиконске плочице
за интегрисана кола; силиконски чипови: симулатори
вожње за потребе вежбе; симулатори за обуку
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оживљавања; симулатори летења; симулатори
летења за летелице; симулатори управљања и
контроле возила; синтетизатори фреквенција;
сирене; сирене за возила; системи видео надзора;
системи за видео снимање; системи за гашење
пожара; системи за дистрибуцију електричне
енергије; системи за јавно обраћање; системи за
контролу ваздушног саобраћаја; системи за ласерско
мерење; системи за надзор аларма; системи за обраду
података; системи за откривање гаса; системи за
откривање пожара; системи за препознавање
шаблона који садрже рачунарске чипове, рачунарски
хардвер и софтвер; системи за распршивање за
противпожарну заштиту; системи за симултано
превођење; системи звучника; системи контроле
приступа и алармни надзорни системи; системи
кућног биоскопа; системи озвучења који чине
звучници и кутије за звучнике; скале за мерење
величине слова; скеле за спашавање; 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 СD
дискова; снимачи видео касета; 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;
снопови
електричних жица за аутомобиле; 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; сонде за лавине;
сонде за тестирање полупроводника; софтвер за
заштиту рачунара који се може преузети; софтвер;
софтвер за GPS 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; 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
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претварање PDF 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 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; софтвер и за анализирање говора;
софтвери за анализирање лица; софтвери за
електронску пошту; софтвери за електронску пошту
који се могу преузети; софтвер и 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; софтвер и за препознавање покрета; софтвер и
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; софтвер
и за рачунарске игре, који се могу преузети; софтвер
и за рачунарске игре, снимљени; софтвери за
рачунарство у облаку који се могу преузети; софтвер
и 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 уређај е;
софтвер чувар рачунарског екрана; сочива за
астрофотографију; сочива за видео камере; сочива за
двогледе; сочива за микроскопе; сочива за монокле;
сочива за сунчане наочаре; сочива за телескопе;
сочива за увеличавање; сочива за фотографске
апарате; спасилачке ласерске сигналне ракете;
спектографски
апарати;
спектроскопи;
спектрофотометри;
специјална
одећа
за
лабораторије; спојни наглавци за оптичка влакна;
спој нице за жице (за струју); спојнице од оптичких
влакана; спој нице [опрема за обраду података];
спољашњи модеми; спољашњи чврсте јединице за
рачунаре; спортске наочаре; спортске пиштаљке;
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спортски тренажни симулатори; спортски штитници
за уста; справе за гашење ватре; справе за гашење
пожара; стабилизатори напона; стабилизатори
напона струје; стабилизатори рефлексног појачања;
стакла за наочаре; стаклене цеви за лабораторијску
употребу; стаклено мерно посуђе; сталци за видео
камере; сталци за микроскопе при операцијама;
сталци за микрофоне; сталци за наочаре; сталци за
сушење [фотографски]; сталци прилагођен и за
лаптопове; станице за пуњење електричних возила;
статички системи узбуђења; стерео адаптери за
аутомобиле; стерео зум микроскопи; стерео
микроскопи; стерео појачала; стерео пријемници;
стерео системи; стереоскопи; стереоскопски апарат;
стерео слушалице; стерео тјунери; столарски
лењири; стони рачунари; стрипови који се могу
преузети; стробоскопи; струјни адаптери; струјни
конектори; струјни контролери; струјни разделници;
струјни реактори; струјни трансформатори; стубови
за бежичне антене; суве батерије; супер мини
рачунари; супер-рачунари; сушачи за чаше за
лабораторијску употребу; сушилице за употребу у
фотографији; таблет лични рачунари; таблет
рачунари; таксиметри; таласоводи за емитовање
зрака високог напона; танки клијент рачунари;
тастатуре за мобилне телефоне; тастатуре за паметне
телефоне; тастатуре за рачунаре; тастатуре за
сигурносне аларме; тастер и за звона; тахометри;
тегови; тегови за ваге за мерење тежине; тегови за
роњење; телевизијске антене; телевизијске камере;
телевизијске камере затвореног кола; телевизијски
апарати; телевизијски апарати који се покрећу
кованицама; телевизијски декодери; телевизијски
предајници; телевизијски пријемници [телевизори];
телевизори високе резолуције; телевизори за
аутомобиле; телевизори са екраном од течних
кристала [LCD]; телевизори са органски м светлећим
диодама [OLED]; телевизори са светлећим диодама
[LED]; телевизори ултра високе дефиниције;
телеграфске
жице;
телеграфски
апарати;
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; телеметријски
апарати; телепринтери; телескопи; телескопи за
посматрање транзита небеских тела; телескопи са
екваторијалном монтажом; телескопски нишани;
телескопски нишани за артиљерију; телескопски
нишани за пиштоље; телескопски нишани на луку за
ЗИС / RS / IPO
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стреличарство; телескопски нишани са сочивима;
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 пријем ници; телскопски
нишани за пушке; теодолити; теретна вага за возила
или животиње; 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; термионске цеви; термистори;
термоелектронски вентил и за радио уређаје:
термоелементи;
термометри за
домаћинство;
термометри за лабораторијску употребу; термометри
за месо; термометри за шећер; термометри, не за
медицинску употребу; термо-осетљиви показивачи
температуре у облику траке; термостати; термостати
за возила; термостати за моторе возила; термохигрометри: тестери батерија; тиристори; Т лењири
за мерење; тонер кертриџи, празни, за штампаче и
фотокопире; тонски носачи звука; торбе за дигиталне
уређаје за репродукцију музике; торбе за лаптопове;
торбе за личне дигиталне асистенте [РDА]; торбе за
мобилне телекомуникационе уређаје; торбе за
ношење лаптопова; торбе за ношење радио-пејџера:
торбе за портабл уређаје за репродукцију музике;
торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбе посебно
прилагођене за камере и фотографску опрему; торбе
предвиђене за компакт дискове; торбе прилагођене
за ношење рачунара; торбе прилагођене за
фотоапарате; торбице за мобилне телефоне; торбице
за мобилне телефоне од тканине или текстилног
материјала; торбице за наочаре; тотализатори [сатови
за бодове на спортским теренима]; тражила за
фотоапарате; траке за мобилне телефоне; траке за
наочаре без дршке; траке за наочаре за вид и наочаре
за сунце; траке за причвршћивање испод браде за
кациге за амерички фудбал; траке за рачунарске
игре; траке за снимање звука; траке за сунчане
наочаре; траке за чишћење глава за снимање; траке
са шиљцима на даљинско управљање које се користе
за заустављање аутомобила бушењем гума; траке
упозорења; транзистори [електронски]; транзитни
теодолити за геодетска мерења; трансмултиплексери;
транспондери; транспордери за идентификацију
путем радио фреквенције [RFID]; трансформатори
високог напона; трансформатори за заваривање;
трансформатори
за
повећање
напона;
трансформатори [за струју]; трепћућа светла за
безбедност; триоде; трипод сталци за геодетске
уређај е; трипод сталци за телескопе; троношци за
камере; троуглови за жарење за лабораторијску
употребу; троуглови [за мерење]; тунери за
ЗИС / RS / IPO
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амплитудну модулацију; ћебад за преживљавање;
убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко]:
угаони лењири за мерење; углови за мерење;
угломери;
угломери
[мерни
инструменти];
угљеничне на но-цеви за употребу у изузетно малим
електронским и механичким апликацијама; уграђени
оперативни софтвер; ударни штампачи; узице за
наочаре; узице за сунчане наочаре; украсни магнети;
улазни уређаји за рачунаре; ултразвучни детектори;
ултразвучни детектори квара; ултразвучни детектори
предмета за употребу на аутомобилима; ултразвучни
мерачи дебљине; ултразвучни сензори; унапред
снимљене аудио касете; унапред снимљене аудио
траке; унапред снимљене аудио траке са музичким
садржајем; унапред снимљене видео касете: унапред
снимљене видео касете са музичким садржајем;
унапред снимљене видео касете са цртаним
филмовима; унапред снимљене видео траке; унапред
снимљене видео траке са музичким садржајем;
унапред снимљене дигиталне аудио траке; унапред
снимљене музичке аудио траке; унапред снимљене
музичке видео траке; унапред снимљене не-музичке
аудио траке; унапред снимљене не-музичке видео
траке;
унапред
снимљени
СD-I-дискови
[интерактивни компакт дискови]: унапред снимљени
СD-RОМ-ови; унапред снимљени DVD-дискови;
унапред снимљени DVD-дискови за вежбе; унапред
снимљени
DVD-дискови
фитнеса;
унапред
снимљени аудио диско ви; унапред снимљени видеодискови: унапред снимљени видео садржаји; унапред
снимљени кинематографски садржаји; унапред
снимљени кинематографски филмови; унапред
снимљени компакт дискови; унапред снимљени
магнетни носачи података; унапред снимљени
музички видео записи; унапред снимљени музички
компакт дискови; унапред снимљени носачи
података за употребу на рачунарима; унутрашњи
вентилатори за хлађење за рачунаре [хардвер];
унутрашњи модеми; упозоравајући троуглови за
возила; управљачки апарати, аутоматски, за возила;
упутства за рад и употребу за рачунаре у дигиталном
формату; упутства за рад и употребу за рачунарски
софтвер у дигиталном формату; упутства за рад и
употребу за рачунарски софтвер у дигиталном
формату на СD-RОМ-овима; упутства за рад и
употребу рачунара у дигиталном формату на СDRОМ-овима; упутства за рад и употребу у
дигиталном формату; уређај за бирање насумичног
електронског броја [ERNIE]; уређај за мерење брзине
пловног објекта [мерни инструмент]; уређај за
мерење таласа; уређаји за аеродромску контролу
летења; уређаји за анализирање информација на
геному; уређаји за анализу величине нано-честица;
уређаји за анализу гаса; уређаји за аутоматске
централе за телекомуникације; уређаји за аутоматско
издавање карата; уређаји за аутоматску јонску
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хроматографију за лабораторијску употребу; уређаји
за аутоматску хроматографију за лабораторијску
употребу; уређаји за бележење података; уређаји за
бројање кованица; уређаји за бројање новца; уређаји
за виртуелну стварност направљени за играње видео
игрица; уређаји за бројање новчаница; уређаји за
видео надзор; уређаји за генетска тестирања за
научну
примену;
уређаји
за
глобално
позиционирајући систем [GPS]; уређаји за даљинско
отварање и затварање врата; уређаји за даљинско
управљање аларм системима; уређаји за даљинско
управљање аутомобилским алармима; уређаји за
даљинско управљање вакуум пумпама; уређаји за
даљинско управљање компресорима; уређаји за
дестилацију за лабораторијску употребу; уређаји за
електричне и електронске ефекте за музичке
инструменте; уређаји за електронске ометање радара;
уређаји за израду филмова; уређаји за израду
фотографија; уређаји за испитивање дуктилности;
уређаји за испитивање електричног континуитета ;
уређаји за испитивање интегрисаних кола; уређаји за
испитивање карактеристика вакумских цеви; уређаји
за испитивање хране; уређаји за јонизацију за научне
или лабораторијске сврхе; уређаји за кодирање;
уређаји за компензацију пловности за рониоце;
уређаји за контролу струје; уређаји за коришћење
мобилних телефона без употребе руку; уређаји за
мерење брзине замаха у голфу; уређаји за мерење
дебљине коже; уређаји за мерење дубине шаре на
гумама; уређаји за мерење координата; уређаји за
мерење луминисценције; уређаји за мерење пречника
жице; уређаји за мерење притиска у гумама; уређаји
за мерење протока честица; уређаји за мерење
сателитских сигнала; уређаји за мерење сулфита;
уређаји за монтажу кинематографских филмова;
уређаји за монтажу филмова; уређаји за навигацију
за бродове; уређаји за надгледање беба; уређаји за
надзор емисије честица; уређаји за надзор
температуре за научне намене; уређаји за одвод
топлоте код рачунара; уређаји за откривање мина;
уређаји за подешавање геометрије точкова на возилу;
уређаји за подешавање нишана на ватреном оружју;
уређаји за праћење возила; уређаји за праћење
емисије честица; уређаји за праћење и лоцирање за
Глобалне позиционе системе [ГПС]; уређаји за
праћење лица; уређаји за праћење протока гаса;
уређаји за праћење температуре за индустријску
примену; уређаји за праћење температуре за кућну
употребу; уређаји за пребројавање и сортирање
кованица; уређаји за преклапање аудио сигнала;
уређаји за пренос и пријем даљинског преноса;
уређаји за пренос и пријем радио сигнала; уређаји за
пренос и пријем телевизијског сигнала; уређаји за
пренос података путем електроенергетске мреже;
уређаји за привремену меморију [рачунарски
хардвер]; уређаји за прихватање новчаница; уређаји
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за пројектовање виртуелних тастатура; уређаји за
пуњење акумулатора за моторна возила; уређаји за
репродукцију
видео
садржаја;
уређаји
за
репродукцију за носаче звука и слике; уређаји за
сателитско навођење; уређаји за синхронизацију
звука; уређаји за складиштење података; уређаји за
снимање аудио-касета; уређаји за снимање аудиотрака: уређаји за снимање за носаче звука и слике;
уређаји за снимање звука; уређаји за снимање,
пренос и репродукцију звука и слике; уређаји за
сортирање кованица; уређаји за сортирање новца;
уређаји за сортирање новчаница; уређаји за спајање и
настављање филмске траке; уређаји за стварање дима
за сигнализацију; уређаји за тестирање детектора
дима помоћу аеросол спреја; уређаји за тестирање
детектора топлоте помоћу аеросол спреја; уређаји за
тестирање детектора угљен моноксида помоћу
аеросол
спреја:
уређаји
за
тестирање
полупроводника; уређаји за управљање расветом;
уређаји за читање кредитних картица; уређаји за
читање магнетно кодираних картица; уређаји за
чишћење магнетних глава; уређаји за чишћење
магнетних трака; уређаји и кациге за виртуелну
стварност направљени за играње видео игрица;
уређаји који служе као помагала у настави; уређаји
против ометања [за струју]; уринометри; УСБ
прикључци; услужни рачунарски програми; утични
конектори; фазни модификатори; факсимил машине;
факс модем картице за рачунаре; филмови за фотоапарате,
експонирани;
филмови,
осветљени;
филмови са сепарацијом боја; филтери за антене;
филтери за екране; филтери за екране прилагођени
употреби са компјутерским екранима; филтери за
екране прилагођени употреби са таблет рачунарима;
филтери за екране прилагођен и употреби са
телевизорима; филтери за екране рачунара и
телевизора; филтери за оптичке уређај е; филтери за
респираторне маске; филтер и за телевизоре; филтер
и за телевизорске екране; филтери за уклањање
радио сметњи; филтери за ултравиолетне зраке, за
фотографију: филтери за употребу у фотографији;
филтери против одсјаја за екране рачунара; филтери
против одсјај а за телевизоре; филтери рачунарског
екрана; филтери сочива за фотоапарате; филтери у
боји за екране од течних кристала [LCD]; филтер и у
боји за телевизијске и кинематографске камере;
флексибилни монитори са равним екраном за
рачунаре; флопи диско в и; флуоресцентни екрани;
фонографи са уграђеним плејером за компактне
дискове; фонтови слова за штампање који се могу
преузети; фонтови слова снимљени на магнетном
медију; фотоапарати за брзу израду фотографија;
фотоапарати за једнократну употребу; фото-апарати
за саморазвијајуће филмове; фотоапарати на мех;
фото-апарати са линијским сензором за слике;
фотоапарати са филмом; фотоапарат од 35 mm;
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фотографска
камера;
фотографска
опрема;
фотографске мембране; фотографски апарати и
инструменти; фотографски екрани; фотографски и
кинематографски
апарати
и
инструменти;
фотографски, кинематографски и оптички апарати и
инструменти; фотографски негативи; фотографски
објективи; фотодиоде; фотоелектричне ћелије;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички];
фотометри;
фото-мултипликатори:
фотонапонске инсталације за производњу струје
[фотонапонске електране]; фотонапонске ћелије;
фотонапонске ћелије и модули; фотонапонски
апарати за претварање соларног зрачења у
електричну енергију; фотонапонски апарати и
инсталације за производњу струје из соларне
енергије; фотонапонски инвертери; фотонапонски
модули; фото-отпорници; фото-пројектори; фото
¬сензори; фототелеграфски апарат; фото-цеви; фотоштампачи: футроле за двогледе; футроле за дечије
наочаре; футроле за дигиталне медијске читаче;
футроле за електронске планере; футроле за
електронске уређај е; футроле за камкордере;
футроле за лаптоп рачунаре; футроле за мобилне
телефоне од коже или од имитације коже; футроле за
наочаре; футроле за паметне телефоне; футроле за
сунчане наочаре; футроле за сунчане наочаре и за
заштитне наочаре; футроле за таблет рачунаре;
футроле за телефоне; футроле за уређаје за
сателитско навођење; футроле за уређаје за
складиштење музике; футроле за уређај е за
складиштење података; футроле за џепне дигитроне;
футроле и навлаке за МР3 уређаје; футроле и навлаке
за електронске уређаје; футроле и навлаке за лаптоп;
футроле и навлаке за фотоапарате; футроле
намењене за DVD плејере; футроле намењене за МР3
плејере; футроле намењене за нетбук рачунаре;
футроле намењене за преносне рачунаре; футроле
намењене за читаче компакт дискова; футроле на
преклоп за паметне телефоне; футроле прилагођене
за мобилне телефоне; хардвер за виртуелну приватну
мрежу [VPN]; хардвер за мрежу за чување података
[NAS]; хардвер за мрежу широког подручја [WAN];
хардвер за рачунарске мреже; хардвер за
телекомуникације;
хелиографи;
хелиографски
апарат; хигрометри; хидромерачи киселости;
хидрометри; хидрофони; хипербаричне коморе са
кисеоником, нису за медицинску употребу;
хладњаци за централне процесорске јединице (CPU);
холограми; хоризонталне ротације за аутомобиле
[светлосна сигнализација]; хор не за звучнике;
хроматографске колоне за лабораторијску употребу;
хроматографски апарати за лабораторијску употребу;
хронографи [апарати за бележење времена];
хронографи као специјализовани уређаји за снимање
времена; хуманоидни роботи са вештачком
интелигенцијом; цвикери; цеви за појачавање слике;
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цеви за тестирање; цеви са електричним пражњењем,
које нису за осветљавање; цело стати; централна
процесорска јединица [CPU]; циклотрони; ципеле за
заштиту од зрачења; ципеле за заштиту од незгода;
ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара;
ципеле за заштиту од пожара; циркулатори у смислу
електронских компоненти; црне кутије [за снимање
података]; цртани филмови; чамци за спасавање;
чарапе за заштиту од незгода, радијације и ватре;
чаше [лабораторијско посуђе]; чворишта за
рачунарске мреже; чворишта, прекидачи и рутери за
рачунарске мреже; чврсти дискови за рачунаре;
чепови за уши за рониоце; чепови против прашине за
утичнице мобилних телефона; чизме за заштиту од
зрачења; чизме за заштиту од незгода; чизме за
заштиту од незгода, радијације и ватре; чизме за
заштиту од пожара; чип индуктори; чипови
[интегрисана кола]; читачи USB картица; читачи
аудио-касета и компакт-дискова; читачи бар-кодова;
читачи видео дискова; читачи видео касета; читачи
видео компакт дискова; читачи електронских књига:
читачи за идентификацију путем радио фреквенције
[RFID]; читачи картица; читачи картица са чипом:
читачи меморијских картица; читачи меморијских
флеш картица; читачи микро титар плоча; читачи
микрофилма; читачи [опрема за обраду података];
читачи оптичких дискова; читачи паметних картица;
џепне ваге: џепни електронски преводиоци; џепни
калкулатори; џепни рачунари за белешке; џубокс за
рачунаре; шарке на рамовима за наочаре; шестар за
узимање спољашњих и унутрашњих мера;
широкопојасни радио пријемници; шлемови за
јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло];
штампана кола; штампане плоче; штампане плоче за
рачунаре;
штампане
плоче
са
уграђеним
интегралним колима; штампачи бар кодова;
штампачи за рачунаре; штампачи са лепезом;
штампачи у боји; штампачи улазница; штапићи за
мерење нивоа уља У возилу; штапови за геодетска
мерења; штапови за мерење; штапови за сликање
селфија за употребу са дигиталним фотоапаратима;
штапови за сликање селфија за употребу са
паметним телефонима; штапови за сликање селфија
као додатна опрема за паметне телефоне; штипаљке
за нос за пливаче; штипаљке за нос за рониоце;
штитници од азбеста за ватрогасце; штитници главе
за спорт; штитници за главу за бокс; штитници за
главу за борилачке вештине; штитници за главу за
карате; штитници за зубе; штитници за колена за
раднике; штитници за лице за заштитне шлемове;
штитници за лице за заштиту од незгода, радијације
и ватре; штитници за лице, осим за медицинску
употребу; штитници од искри; штитови за лице за
раднике.
Кл.
35:
циљни
маркетинг;
форензичко
рачуноводство; финансијска ревизија; филмско
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оглашавање; фактурисање; учествовање у онлајн
аукцијама за потребе других; услуге фотокопирања:
услуге усклађивања одговарајуће особе за одређени
посао; услуге уређења излога малопродајних
продавница; услуге уређења и аранжирања излога;
услуге управљања пословним процесом; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге управљања ланцем снабдевања;
услуге упоређивања приликом куповине; услуге
упоредне
процене
за
потребе
управљања
пословањем; услуге уметничких галерија у пословне
сврхе; услуге уметничких галерија у пословне или
маркетиншке сврхе; услуге уметничких галерија у
маркетиншке сврхе; услуге тржишног истраживања
које се односе на навике у коришћењу интернета;
услуге тржишног истраживања које се односе на
лојалност потрошача; услуге транскрипције у
области медицине [канцеларијски послови]; услуге
тражења
квалификованих
кадрова
[услуге
"hеаdhunting"-а]; услуге телефонског оператера;
услуге телефонског одговарања за одсутне
претплатнике; услуге телефонског именика; услуге
телефонских централа; административна обрада
гарантних захтева; административна обрада захтева
за куповину поднетих путем телефона или
компјутера;
административна
обрада
компјутеризованих
захтева
за
куповину;
административна обрада наруџбеница за куповину;
административна
обрада
одштетног
захтева;
административна обрада поруџбина за куповину у
оквиру услуга које пружају фирме за наручивање
путем поште; административна помоћ при
одговарању на позиве за подношење понуда;
административне услуге; административне услуге
везане за царињење; административне услуге за
пресељење пословања предузећа; административне
услуге које се односе на давање упута пацијентима;
административне услуге које се односе на обраду
гарантних захтева; административне услуге које се
односе
на
обрађивање
одштетног
захтева;
административне услуге које се односе на
осигурање; административне услуге које се односе
на осигурање дома, осигурање од несреће и пожара;
административне услуге које се односе на план
расподеле деоница запосленима; административне
услуге које се односе на стоматолошко здравствено
осигурање; административне услуге које се односе
на
управљање
правном
документацијом;
административне услуге које се односе на упућивање
агентима осигурања; административне услуге које се
односе на упућивање клијената на извођаче
грађевинских радова; административне услуге које
се односе на упућивање пацијената на болничко
лечење; административне услуге у вези са
премештајем особља; административне услуге у вези
са
регистровањем
кредитних
картица;
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административне услуге у вези са упућивањем
клијената адвокатима; административне услуге у
вези са упућивањем на лечење; административно
обрађивање
налога;
административно
рачуноводство;
административно
управљање
болницама;
административно
управљање
здравственим
клиникама;
администрација
и
управљање
субвенцијама
за
истраживање;
администрација програма стимулативних награда за
промоцију робе и услуга других; администрација
продаје и планови промотивних подстицаја;
администрирање штедних рачуна; адресирање
коверти; 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;
анализа
пословног
управљања
и
саветовање из области пословања; анализа
статистичких података добијених истраживањем
тржишта; анализе података и статистика добијених
из маркетиншког истраживања; анализе цена и
трошкова; анализирање и истраживање тржишта;
анализирање одзива на оглашавање и истраживање
тржишта; анализирање одзива на рекламирање;
анализирање повратне информације на маркетиншке
активности и истраживања тржишта; анализирање
података и статистике добијених истраживањем
тржишта;
анализирање
пословних
података;
анализирање пословног управљања; анализирање
тржишних истраживања; анализирање тржишта;
анализирање тржишта житарица; анализирање
трошкова; анализирање трошкова животног циклуса
производа; анализирање трошкова и користи;
анализирање трошкова у вези са одлагањем,
уклањањем, руковањем и рециклирањем отпада;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; анкетирање, анализирање и
истраживање тржишта; анкетирање за потребе
истраживања тржишта; аранжирање стаклених
површина у рекламне сврхе; аукцијска продаја
имовине; аутоматска обрада података; вођење
аукција; вођење досијеа и картотека о здравственом
стању појединца; вођење досијеа и картотека о
историји болести појединца; вођење истраживања
тржишта; вођење истраживачких интернет анкета о
пословном управљању; вођење маркетиншких
истраживања
и
анализа
тржишта;
вођење
маркетиншких
студија;
вођење
медицинске
документације и историје болести пацијента; вођење
пословних евиденција; вођење пословног и
тржишног истраживања и анкетирања; вођење
програма давања подстицаја запосленима; вођење
регистра узгоја животиња; вођење студија
комерцијалне
изводљивости;
вођење
студија
пословне изводљивости; вођење трговачких сајмова;
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вођење, уређивање и организовање трговачких
приредби и сајмова у комерцијалне и рекламне
сврхе; давање смерница за рекламирање на
интернету које се може претражити; дактилографске
услуге; дељење материјала за оглашавање путем
електронске поште; дељење реклама за друге преко
интернета; дељење реклама за друге путем мреже за
електронску комуникацију; дељење реклама преко
интернет 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 рекламно г 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 летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
проспеката директно или путем поште; дистрибуција
проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и
узорака за рекламне потребе; дистрибуција
проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама
и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног материјала за друге;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или
путем
поште;
дистрибуција
узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
добротворне услуге, наиме организовање и
спровођење волонтерских програма и пројеката
којима се решавају проблеми заједница; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економска предвиђања и анализе; економске
прогнозе; електронска издања штампаног материјала
у рекламне сврхе; електронско обрађивање података;
задружно рекламирање и маркетинг; задружно
рекламирање и маркетинг за услуге чишћења
стамбеног и пословног простора; запошљавање
кабинског особља, техничке подршке на земљи и нетехничке подршке на земљи; запошљавање извршног
кадра; запошљавање
канцеларијског особља;
запошљавање особља на привременим пословима;
извођење пословне студије изводљивости; издавање
машина за фотокопирање; издавање рачуна за
медицинске услуге; издавање рекламног материјала
онлајн; издавање штампаног материјала који се
односи на услуге оглашивања у електронском
облику; издавање штампаног материјала који се
односи на услуге оглашавања; изнајмљивање
ЗИС / RS / IPO
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аутомата за продају; изнајмљивање билборда [паноа
за рекламирање]; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање дигиталних билборда [рекламних
паноа]; изнајмљивање знакова за рекламне потребе;
изнајмљивање канцеларијске опреме; изнајмљивање
канцеларијске опреме у заједничким радним
просторима; изнајмљивање канцеларијских машина;
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме;
изнајмљивање машина за копирање; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање огласног простора и
рекламног материјала; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
огласног простора преко интернета; изнајмљивање
писаћих машина; изнајмљивање писаћих машина и
фотокопира; изнајмљивање продајних штандова;
изнајмљивање промотивних и рекламних материјала;
изнајмљивање промотивних и рекламних материјала
за презентације; изнајмљивање простора за
оглашавање на интернету путем оглашавања
упражњених места; изнајмљивање рекламних
материјала; изнајмљивање термина за оглашавање у
биоскопима; израда извештаја и истраживања
везаних за тржиште; израда извода са рачуна; израда
материјала за оглашавање; израда радио реклама;
израђивање и ажурирање рекламног материјала;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; 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; информативне услуге у вези са
запошљавањем
и
приликама
у
каријери;
информативне услуге у вези са пословним
питањима; информативне услуге у вези са
рекламирањем; испитивање брендова; испитивање
јавног
мњења;
испуњавање
документације
[канцеларијски послови]; истраживања и анализе у
области манипулације тржиштем; истраживања и
анкете у вези са пословним делатностима;
истраживања тржишта; истраживања тржишта која
укључују истраживање јавног мњења; истраживање
и анализа маркетиншких активности; истраживање
тржишта; истраживање тржишта за рекламне
потребе; истраживање тржишта из области
козметике, парфимерије и производа за улепшавање;
истраживање тржишта помоћу рачунарске базе
података; истраживање тржишта у вези са навикама
приликом претраживања интернета и лојалности
потрошача; истраживање тржишта у рекламне сврхе;
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истраживање у вези са рекламирањем; истраживања
у вези са потрошачким навикама; канцеларијски
послови; књиговодствене услуге које се односе на
потраживања;
књиговодство
за
управљање
трошковима; комерцијална администрација за
лиценце роба и услуга трећих лица; комерцијалне
информационе услуге доступне путем интернета;
комерцијално
управљање;
компјутеризована
контрола инвентара; компјутеризована обрада
текста; компјутери зова на 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; консултантске и информативне услуге
које се односе на рачуноводство; 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 које
се односе на управљање особљем; консултантске и
саветодавне услуге на пољу пословне стратегије;
консултантске услуге за спољну трговину;
консултантске услуге из области интернет
маркетинга; консултантске услуге из области
партнерског маркетинга; консултантске услуге које
се односе на вођење и управљање хотелима;
консултантске
услуге
које се односе
на
обрачунавање пореза; консултантске услуге које се
односе на оглашавање; консултантске услуге које се
односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг;
консултантске услуге које се односе на управљање
пословним процесом; консултантске услуге које се
односе на управљање телефонским центрима;
консултантске услуге у вези са запошљавањем;
консултантске услуге у вези са истраживањем
тржишта; консултантске услуге у вези са односима
са јавношћу; консултантске услуге у вези са
пословним управљањем које се пружају преко
интернета; консултантске услуге у вези са
пословним управљањем на пољу услуга транспорта и
доставе; консултантске услуге у вези са
рекламирањем у штампи; консултантске услуге у
вези са сегментацијом тржишта ; консултативне
услуге које се тичу пословног напредовања;
консултације везане за вођење послова који се
односе на стратегију, рекламирање, производњу,
особље и малопродају; консултације које се односе
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на оптимизацију софтвера за преглед интернета за
промотивне продаје; консултације о стратегији
комуникације у односима са јавношћу; консултације
о стратегији комуникације у рекламирању;
консултације у вези са избором особља;
консултације у вези са људским ресурсима;
консултације у вези са пословним маркетингом;
консултације у вези са пословним организовањем;
консултације у вези са пословним преузимањима;
консултације у вези са пословним спајањима;
консултације у вези са пословном организацијом и
управљањем на пољу управљања запосленима;
консултације у вези са пословном стратегијом;
консултације у вези са спајањима и преузимањима;
консултације у вези са тражењем спонзора;
консултације у вези са управљањем пословним
ризиком; консултације у пословном управљању;
консултовање у вези са запошљавањем особља;
консултовање у вези са индустријским управљањем;
консултовање у вези са пословним активностима и
управљањем; консултовање у корпоративном
управљању;
контрола
инвентара;
копирање
докумената; кориговање текстова намењених
маркетиншким
сврхама;
лицитирање
возила;
манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; маркетинг; маркетинг базе
података; маркетинг, истраживања тржишта и
анализе тржишта; маркетинг, истраживање тржишта
и анализирање тржишта; маркетинг који се темељи
на препорукама; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; маркетиншка
помоћ; маркетиншке и промотивне услуге;
маркетиншке услуге везане за одећу; маркетиншке
услуге које се односе на козметичке производе;
маркетиншке услуге које се односе на накит;
маркетиншке услуге које се односе на фармацеутске
производе; маркетиншке услуге у вези са
путовањима; маркетиншке услуге у вези са
ресторанима; маркетиншке услуге у вези са
стоматологијом; маркетиншко истраживање и
студије; маркетиншко саветовање из области
блокчејн технологије и криптовалута; маркетиншке
услуге усмерене ка унапређењу свести јавности о
нефротском синдрому и фокалној сегменталној
гломерусклерози; маркетиншке услуге усмерене ка
унапређењу свести јавности о погодностима локалне
куповине; маркетиншке и промотивне активности
које се односе на пословну администрацију и
управљање; набавка уговора за куповину и продају
робе и услуга; надзор пословног управљања;
непосредно оглашавање; непосредно оглашавање
поштом у циљу привлачења нових купаца и
одржавања постојеће базе купаца; непосредно
оглашавање путем поште; обавештења о пословима;
обављање телефонских разговора за друге;
објављивање рекламног материјала; обезбеђивање и
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изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора на интернету; обезбеђивање огласног
простора; обезбеђивање огласног простора у
периодичним часописима, новинама и магазинима;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; обезбеђивање простора на интернет
страницама за рекламирање роба и услуга;
обезбеђивање статистичких података у пословне и
комерцијалне сврхе; обезбеђивање транспортне
документације за друге [административни послови];
објављивање и ажурирање рекламних текстова;
објављивање
комерцијалног
именика
са
информацијама
на
интернету;
објављивање
рекламних текстова; објављивање рекламног
материјала и текстова; обрада електронских
поруџбина; обрада текста; обрађивање докумената о
регистрацији гаранције за друге; обрађивање
података; обрађивање телефонских питања у вези са
рекламираном робом и услугама; обрачун пореза;
обрачун телефонских трошкова: оглашавање;
оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и
услугама; оглашавање и промотивна продаја у вези
са робом и услугама доступним на интернету;
огашавање
и
промотивна
продаја
услуга;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау рег click оглашавање]; оглашавање према
категоријама; оглашавање путем банера; оглашавање
услуга како би се подигла свест јавности о питањима
и иницијативама везаним за животну средину;
оглашавање фармацеутских производа и ин ви во
снимљених
производа;
одржавање
регистра
информација; одржавање регистра професионалних
проценитеља; одржавање регистра раса паса;
одржавање регистра сертификованих аеронаутичких
техничара; одржавање регистра сертификованих
професионалних медицинских техничара; одржавање
регистра спортских сувенира и уметничких дела;
онлајн маркетиншке услуге повезивања оглашивача
са интернет страницама; онлајн маркетинг; онлајн
расподела
маркетиншког
материјала;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн услуге
велепродаје производа са снимљеним садржајем;
онлајн услуге велепродаје ручног алата за
грађевинарство; оптимизација интернет странице;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација програма за преглед интернета;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
организација рекламних догађаја; организовање
аукција; организовање догађаја, изложби, сајмова и
приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне
потребе;
организовање
и
вођење
аукција;
организовање и вођење бувљака; организовање и
вођење пословних изложби и сајмова; организовање
и вођење пословних трансакција за друге;
организовање и вођење презентације производа;
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организовање
и
вођење
промотивних
и
маркетиншких догађаја; организовање и вођење
рекламних догађаја; организовање и вођење
сајамских изложби; организовање и вођење сајмова
запошљавања; организовање и вођење сајмова и
изложби за пословне и рекламне потребе;
организовање и вођење сајамских представљања;
организовање извлачења награде за маркетиншке
услуге; организовање изложби за привредне или
рекламне потребе; организовање изложби и догађаја
за
комерцијалне
или
рекламне
потребе;
организовање изложби и трговачких сајмова за
комерцијалне и рекламне потребе; организовање
изложби цвећа и биљака за пословне потребе или
потребе оглашивања; организовање интернет
аукција; организовање и одржавање комерцијалних
изложби; организовање и одржавање сајмова и
манифестација за пословне и маркетиншке потребе;
организовање и реализација догађаја за друге
намењених продаји стоке као и регистрованих и
комерцијалних грла говеда; организовање и
реализација догађаја намењених продаји говеда;
организовање и реализација догађаја намењених
продаји стоке; организовање и спровођење аукција и
обрнутих аукција путем мобилних телефона;
организовање и спровођење аукција и обрнутих
аукција путем рачун ара и телекомуникационих
мрежа; организовање и спровођење аукција на
интернету; организовање и спровођење аукција на
телевизији; организовање и спровођење аукција
некретнина;
организовање
и
спровођење
маркетиншких догађаја; организовање и спровођење
промотивних догађаја; организовање и спровођење
телефонских аукција; организовање и спровођење
телефонских и телевизијских аукција; организовање
и спровођење трговачких сајмова; организовање и
спровођење трговачких сајмова у комерцијалне и
рекламне сврхе; организовање и спровођење
уметничких изложби у комерцијалне и рекламне
сврхе; организовање и управљање програмима
лојалности купаца; организовање модних приредби у
комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у
промотивне
сврхе;
организовање
пословних
трансакција, за друге, преко интернет продавница;
организовање претплате за публикације других;
организовање претплате на електронске новине за
друге; организовање претплате на електронске
стрипове за друге; организовање претплате на
интернет публикације за друге; организовање
претплате на интернет услуге за друге; организовање
претплате на информативне медије за друге;
организовање претплате на информационе пакете за
друге; организовање претплате на књиге за друге;
организовање претплате на књиге, рецензије, новине
или стрипове за друге; организовање претплате на
медијске пакете за друге; организовање претплате на
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рецензије за друге; организовање претплате на
телевизијске канале за друге; организовање
претплате
на
телематике,
телефонске
или
компјутерске услуге за друге; организовање
претплате на телефонске услуге за друге;
организовање претплате на штампана издања за
друге; организовање привременог ангажовања
особља за потребе рада канцеларије; организовање
програма лојалности потрошача у комерцијалне,
промотивне и рекламне сврхе; организовање
рекламирања
у
биоскопима;
организовање
рекламних уговора за друге; организовање сајмова;
организовање трговачких сајмова; организовање
трговачких сајмова из области аутомобилизма;
организовање трговачких сајмова у комерцијалне
сврхе; организовање трговачких сајмова у рекламне
сврхе; организовање уметничких изложби у
комерцијалне и рекламне сврхе; организовање,
управљање и надзор програма лојалности и
подстицајних програма; организовање, управљање и
надзор програма лојалности купаца; организовање,
управљање и надзор продаје и промотивних
подстицајних програма; организовање шема за
награду лојалности потрошача; организовање шеми
за лојалност и награђивање; организовање и вођење
трговачких сајмова, догађаја и изложби у
комерцијалне и рекламне сврхе; оријентација бренда;
очитавање мерача комуналних услуга за потребе
наплаћивања; очитавање потрошње воде за потребе
наплаћивања; очитавање потрошње гаса за потребе
наплаћивања; очитавање потрошње електричне
енергије за потребе наплаћивања; партнерски
маркетинг; перфорирање картица [канцеларијски
послови]; писање маркетиншких текстова; писање
радних биографија за друге; писање рекламних
текстова; писање текстова за промотивне и рекламне
сврхе; писање текстова за рекламне намене;
планирање и спровођење трговачких сајмова,
изложби и презентација у економске и рекламне
сврхе;
планирање
маркетиншких
стратегија;
планирање наслеђивања пословне делатности;
планирање
пословних
састанака;
планирање
пословног управљања; позиционирање бренда;
покривање тржишта, услуге истраживања и анализе;
помоћ из области пословног управљања; помоћ и
савети у вези са пословном организацијом и
управљањем; помоћ и саветовање који се односе на
пословно управљање и организацију; помоћ и услуге
саветовања на пољу пословног управљања
компанијама у енергетском сектору; помоћ у виду
пословног управљања у области франшиза; помоћ у
индустријском управљању; помоћ у корпоративном
управљању; помоћ у оквиру пословног руковођења
за индустријске и пословне компаније; помоћ у
пословном администрирању; помоћ у пословном или
индустријском управљању; помоћ у пословном
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управљању; помоћ у управљању запосленима; помоћ
у управљању пословањем ресторана; помоћ у
управљању пословањем у вези оснивања и
управљања ресторанима; помоћ у управљању
пословним активностима или комерцијалним
функцијама у индустријском или комерцијалном
предузећу; пописи поштанских адреса; попис робе;
попуњавање докумената или магнетних трака
[канцеларијски послови]; пореска ревизија; пословна
администрација за друге; пословна администрација и
услуге
пословног
саветовања;
пословна
администрација на пољу услуга превоза и доставе;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословна помоћ; пословна помоћ, управљање и
информисање; пословне и маркетиншке студије;
пословне процене; пословне услуге, тачније,
повезивање потенцијалних приватних инвеститора са
предузетницима којима су неопходна Финансијска
средства; пословни маркетинг; пословни развој;
пословни савети и информације; пословни савети и
консултантске услуге у вези са франшизама;
пословни савети и саветовање; пословни савети у
вези са франшизингом ресторана; пословни упити и
истраживања;
пословно
и
маркетиншко
истраживање; пословно истраживање и анкетирање;
пословно планирање; пословно процењивање;
пословно саветовање; пословно саветовање из
области блокчејн технологије и криптовалута;
пословно саветовање и услуге информисања;
пословно
саветовање
и
услуге
пословног
информисања које се пружају предузећима; пословно
саветовање и услуге управљања у вези са
маркетиншким активностима и лансирањем нових
производа; пословно саветовање који се односи на
оглашавање; пословно саветовање у вези са обрадом
података;
пословно
саветовање,
управљање,
планирање и надзор; пословно умрежавање;
пословно управљање; пословно управљање авио
компанијама; пословно управљање аеродромима;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
пословно управљање за спортисте; пословно
управљање за сценске уметнике; пословно
управљање за професионалне спортисте; пословно
управљање за уметнике; пословно управљање за
филмске
студије;
пословно
управљање
и
администрација;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
малопродајним
аутлет
центрима;
пословно
управљање компанијама; пословно управљање на
пољу услуга транспорта и и доставе; пословно
управљање осигуравајућим кућама и брокерима од
стране спољних сарадника; пословно управљање
позориштима; пословно управљање пословним
центрима; пословно управљање програмима за
надокнаду штете према пацијентима; пословно
управљање програмима и услугама за надокнаду
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трошкова лекова и услуга; пословно управљање
програмима и услугама за надокнаду штете из
области
фармације;
пословно
управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање ресорт хотелима; пословно управљање
ресторанима; пословно управљање у вези са
становима; пословно управљање хотелима; пословно
фактурисање; постављање реклама за друге; праћење
извештаја о потрошачким кредитима и пружање
упозорења које се односе на промене у вези са
пословањем; праћење и надзор флуктуација
потрошње енергената за друге за потребе ревизије
рачуна; праћење и надзор флуктуација у ценама
горива за друге за потребе ревизије рачуна; праћење
обима продаје за друге; преглед трошкова
здравствене неге; преговарање везано за уговоре о
куповини и продаји робе; преговарање везано за
уговоре о оглашавању; преговарање и закључивање
комерцијалних трансакција за трећа лица преко
телекомуникацијских система; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
представљање производа у рекламне сврхе;
представљање производа у излогу помоћу живих
модела; преговарање о уговорима са обвезницима
здравствене заштите; представљање финансијских
производа из области комуникационих медија. за
услуге малопродаје; презентација предузећа и
њихових производа и услуга на интернету;
презентација предузећа на интернету и другим
медијима; презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе;
премештај
запосленог;
преобликовање
пословних процеса; преписивање кореспонденције
[канцеларијске услуге]; преписивање порука; препис
снимљених комуникација; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; прибављање
уговора за друге; прибављање уговора за друге у
вези са продајом робе; прибављање уговора за
куповину и продају робе; привремено пословно
управљање;
приказивање
огласа
за
друге;
приказивање производа јавности; прикупљање
података у базу података у рачунару; прикупљање и
анализа података и информација које се односе на
пословно управљање; прикупљање и анализа
пословних података из области блокчејн технологије
и криптовалуте; прикупљање информација о
компанији;
прикупљање
информација
у
компјутеризоване
регистре:
прикупљање
информација у компјутерске базе података;
прикупљање и пружање пословних информација;
прикупљање и систематизација информација у бази
података у рачунару; прикупљање и систематизација
информација у банкама података; прикупљање и
систематизација писаних комуникација и података;
прикупљање
и
систематизација
података
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коришћених у електронском преносу; прикупљање
математичких
или
статистичких
података;
прикупљање математичких података; прикупљање
медицинских извештаја; прикупљање научних
информација; прикупљање научних информација у
компјутерску
базу
података;
прикупљање
орнитолошких података; прикупљање орнитолошких
података у компјутерску базу података; прикупљање
података које се односе на информатичке системе;
прикупљање података које се односе на
информационе технологије; прикупљање података
које се односе на птице; прикупљање података које
се односе на услове животне средине; прикупљање
података које се односе на услове животне средине у
компјутерску базу података; прикупљање података о
животној средини; прикупљање података о животној
средини у компјутерску базу података; прикупљање
података о истраживању тржишта; прикупљање
података о пословању; прикупљање података о
пословању
у
компјутерску
базу
података;
прикупљање података о токсикологији: прикупљање
података о токсикологији у компјутерску базу
података;
прикупљање
пословне
статистике;
прикупљање пословних информација; прикупљање
правних информација у компјутерску базу података;
прикупљање правних информација; прикупљање
статистичких
информација;
прикупљање
статистичких
модела
за
потребе
пружања
информација о тржишној динамици; прикупљање
статистичких података; прикупљање статистичких
података за потребе одређивања реакције публике на
телевизијске и радио програме; прикупљање
статистичких података који се односе на коришћење
здравственог система; примењивање програма
награде лојалности која укључује трговачке купоне
са налепницама; припрема биографија за друге;
припрема извештаја анализе тржишта; припремање
аудио-виртуелних презентација за рекламне потребе;
припремање и постављање реклама за друге;
припремање и постављање реклама на јавним
местима за друге; припремање и прикупљање
пословних
и
комерцијалних
извештаја
и
информација; припремање и рекламирање за друге;
припремање маркетиншких извештаја; припремање
маркетиншког материјала; припремање платних
листића; припремање пореских пријава; припремање
пословних извештаја; припремање пословних
статистика; припремање промотивног материјала
намењеног за продају за друге; припремање
рекламних и промотивних уговора за друга лица;
припремање услужног оглашавања за друге;
припремање финансијског извештаја и анализе за
компаније; припрема платних листи; припрема
пријаве за обрачунавање пореза на лични доходак;
припрема
рекламних
кампања:
продајно
представљање за друге; продукција програма
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телевизијске продаје; производња и дистрибуција
радио и телевизијских реклама; производња
промотивних рекламних филмова; производња радио
и телевизијских реклама; производња рекламних
филмова; производња
рекламног материјала;
производња телевизијских реклама; промовисање и
вођење сајмова; промовисање продаје модних
артикала путем промотивних члана ка у магазинима;
промовисање продаје путем програма лојалности
потрошача; промовисање продаје роба и услуга за
друге додељивањем поена при куповини за употребу
кредитне картице; промовисање роба и услуга за
друге на интернету; промовисање роба и услуга за
друге
преко
глобалне
рачунарске
мреже;
промовисање робе и услуга других дељењем
ваучера; промовисање робе и услуга других путем
спонзорства међународних спортских догађаја;
промоција продаје за друге; промоција продаје робе
и услуга других путем штампаних материјала;
промоција продаје робе и услуга других на
промотивним догађајима; промоција продаје уз
помоћ аудиовизуелних
средстава;
промоција
рекламних услуга путем аудиовизуелних средстава;
промоција роба и услуга других путем промотивних
рекламних филмова; промоција роба и услуге других
састављањем и пласирањем реклама у електронским
часописима; промоција робе и услуга других путем
програма картица за попуст; промоција робе и услуга
кроз спонзорисање спорских догађаја; промоција
спортских такмичења и догађаја; промоција
финансијских услуга и услуга осигурања у име
других лица; проналажење особља; проналажење
послова и особља; професионалне пословне
консултације;
професионално
пословно
истраживање; професионално саветовање у вези са
управљањем
запосленима;
процена
утицаја
оглашавања на публику; процењивање потреба у
вези са запосленима; процењивање пословног
ризика;
пружање
административне
помоћи
апотекама за потребе руковођења списком лекова;
пружање и изнајмљивање промотивног материјала;
пружање и изнајмљивање простора за оглашавање и
простора за спољно оглашавање: пружање и
изнајмљивање рекламног простора; пружање и
изнајмљивање
спољног
рекламног
простора;
пружање информација из области глобално
одрживих пословних решења; пружање информација
из области маркетинга; пружање информација из
пословног именика путем интернета; пружање
информација и савета купцима у вези са одабиром
производа и предмета који се купују; пружање
информација и саветодавних услуга које се односе на
електронску трговину; пружање информација које се
односе на регрутовање радне снаге; пружање
информација које се односе на услуге премештаја
запосленог; пружање информација о запошљавању;
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пружање информација о запошљавању путем
глобалне рачунарске мреже; пружање информација о
истраживању тржишта; пружање информација о
поређењу хотелских цена; пружање информација о
пословној статистици; пружање информација о
пословном маркетингу; пружање информација о
пословном руковођењу: пружање информација о
производима путем телекомуникационе мреже у
рекламне и продајне сврхе; пружање информација о
производима широке потрошње преко интернета;
пружање информација о регрутовању запослених
путем глобалне рачунарске мреже; пружање
информација о спољној трговини; пружање
информација потрошачима о производу; пружање
информација потрошачима у вези роба и услуга;
пружање информација путем интернета везане за
продају аутомобила; пружање информација у вези са
запошљавањем особља; пружање информација у вези
са комерцијалном продајом; пружање информација у
вези са маркетингом; пружање информација у вези
са
маркетингом
путем
вебсајта;
пружање
информација у вези са организацијом времена;
пружање информација у вези са пореским пријавама;
пружање информације потрошачима о производима
који се односе на храну и пиће; пружање клијентима
информација које се односе на козметику; пружање
клијентима информација које се односе на преносне
рачунаре; пружање клијентима информација које се
односе на софтвер; пружање комерцијалних
информација; пружање комерцијалних информација
везаних за предузећа; пружање комерцијалних
информација и савета потрошачима; пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне
рачунарске мреже; 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 маркетиншких извештаја; пружање
маркетиншких услуга из области друштвених
медија; пружање маркетиншких услуга које се
односе на парфимеријске производе; пружање
огласног простора на глобалној рачунарској мрежи;
пружање огласног простора у електронским
медијима; пружање огласног простора у новинама;
пружање
оперативне
пословне
подршке
предузећима; пружање података који се односе на
истраживање тржишта; пружање подршке старт¬ап
компанијама у пословном управљању за друге
области пословања; пружање помоћи другима у
припреми и достављању пријаве за добијање
пословне дозволе; пружање помоћи из области
комерцијализације производа; пружање помоћи из
области комерцијализације производа у оквиру
уговора о франшизи; пружање помоћи пословног
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управљања и комерцијализације производа у оквиру
уговора о франшизи; пружање помоћи пословног
управљања у оквиру уговора о франшизи; пружање
помоћи у области организације пословања; пружање
помоћи у области пословне промоције; пружање
помоћи у области пословног управљања; пружање
помоћи у области руковођења пословањем и
планирања; пружање помоћи у управљању
индустријским и привредним предузећима; пружање
пословних информација; пружање пословних
информација из области друштвених медија;
пружање пословних информација из онлајн базе
података; пружање пословних информација преко
глобалне рачунарске мреже; пружање пословних
информација путем интернета; пружање пословних
информација путем Интернет странице; пружање
пословних и трговачких контакт информација путем
интернета; пружање пословних информација из
области блокчејн технологије и виртуалних валута;
пружање пословних информација 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
пословних трговачких савета и информација;
пружање пословног савета у вези са стратешким
маркетингом; пружање пословног управљања и
подршке при раду у комерцијалним делатностима;
пружање рекламно г простора у новинама; пружање
рекламног простора у часописима; пружање савета
из области пословне ефикасности; пружање савета из
области пословног управљања и маркетинга;
пружање услуга о пословним информацијама путем
глобалне рачунарске мреже; пружање услуга о
пословном информисању преко интернета; пружање
услуга управљања академским курсевима који се
односе на академске институције; психолошко
тестирање за избор запослених; психометријско
тестирање за потребе одабира запослених; радно
анализирање ради утврђивања групе вештина
радника и других потреба радника; развијање
промотивних кампања: развијање промотивних
кампања за пословне делатности; развој и
координисање
волонтерским
пројектима
за
добротворне организације; развој и спровођење
маркетиншких стратегија за друге; развој концепта
оглашавања; развој маркетиншких стратегија и
концепата; развој пословне стратегије; развој
процеса за анализу и спровођење стратешких
планова и управљачких пројеката; ранговна листа
упоређених цена смештаја; рачунарска обрада
података; рачуноводствене услуге за потребе спајања
и преузимања; рачуноводствене услуге које се
односе на планирање опорезивања; рачуноводствени
савети
који
се
односе
на
опорезивање;
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рачуноводствени савети који се односе на пореске
пријаве; рачуноводствени савети који се односе на
састављање пријаве за порез; рачуноводство;
рачуноводство,
књиговодство
и
ревизија;
рачуноводство код електронског преноса средстава;
рачуноводство трошкова; рекламирање уметничких
дела других пружањем онлајн портфолиа путем
интернет странице; ревизија пословања; ревизија
цена комуналних услуга за друге; регистровање
писане комуникације и података; регрутовање
аеродромског
особља;
регрутовање
високо
квалификованог особља; регрутовање кабинског
особља; регрутовање особља авио компанија;
регрутовање помоћног канцеларијског особља;
регрутовање техничког особља; рекламирање
аутомобила за потребе продаје путем интернета;
рекламирање биоскопа; рекламирање за друге на
интернету; рекламирање на радију; рекламирање
некретнина; рекламирање некретнина за пословне
просторе; рекламирање некретнина за пословне
просторе иза становање; рекламирање некретнина за
становање;
рекламирање
преко
плаката;
рекламирање
преко
свих јавних средстава
комуникације; рекламирање преко телевизије;
рекламирање продаје за друге путем корисничких
картица са погодностима; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламирање услуга осигурања у име
трећих лица; рекламирање услуга превоза и доставе;
рекламирање филмова; рекламирање финансијских
услуга у име трећих лица; рекламне и комерцијалне
информативне услуге; рекламне и промотивне услуге
и информативне услуге које се на њих односе;
саветодавне услуге у пословном управљању;
саветодавне услуге у пословном управљању које се
односе на франшизе; саветодавне услуге везане за
развој
корпоративног
имиџа;
сакупљање
информација за потребе тржишног истраживања;
сакупљање података за потребе тржишног
истраживања;
сакупљање,
систематизација,
састављање и анализа пословних података и
информација које су ускладиштене у компјутерској
бази података; састављања студија економске
изводљивости; састављање именика за објављивање
на интернету; састављање колумни за потребе
медијског оглашавања; састављање листе за слање
директне
поште;
састављање
маркетиншких
истраживања;
састављање
онлајн
пословних
именика; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; састављање
пословних именика; састављање пословних именика
за потребе објављивања на интернету; састављање
пословних
статистика
и
комерцијалних
информација; секретарске услуге; секретарске
стенографске услуге; секретарске и административне
услуге; састављање финансијских извештаја;
састављање
статистике
за
пословне
или
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комерцијалне
потребе;
селекција
особља
коришћењем
психолошког
тестирања;
систематизација
и
запошљавање
особља;
систематизација података у рачунарској бази
података; систематизација особља; системација
информација у компјутерским базама података;
службе за запошљавање; смањивање трошкова:
сортирање,
руковање
и
примање
поште
[канцеларијски послови]; спајање, ради користи
других, разних роба. осим за превоз, које
омогућавају купцима да боље виде и купе ту робу;
спољне услуге [услуге "outsourcing"-a] у области
пословне аналитике; спољне услуге [услуге
"оutsоuгсiпg"-а] у области пословних активности;
спољне услуге [услуге "оutsоuгсiпg"-а] у области
управљања односа са јавношћу; спољне услуге
[услуге "outsourcing"-a] у смислу организовања
набавке робе за друге; спољне услуге [услуге
"outsourcing"-a] у смислу организовања уговора о
пружању услуга за друге; спровођење виртуалних
трговачких сајмова на интернету; спровођење
интерактивних виртуалних аукција; спровођење
истраживања тржишта; спровођење истраживања
тржишта
и
анализа
тржишта;
спровођење
истраживања из области односа са јавношћу;
спровођење истраживања на интернету; спровођење
маркетиншког истраживања и студија; спровођење
пословних истраживања; спровођење тржишних
истраживања; спровођење тржишних студија и
анализе тржишта; статистичко анализирање и
извештавање;
статистичко
процењивање
маркетиншких података; статистичко процењивање
података добијених из истраживања тржишта;
статистичко процењивање података добијених
истраживањем тржишта; стенографија; стенографске
услуге; стенографско преписивање; стратегија
друштвених медија и маркетиншко саветовање;
стратешке анализе пословања; стратешко пословно
планирање; стручне процене и извештаји везани за
пословне ствари; стручне услуге о пословној
ефикасности; студије економске изводљивости;
студије
комерцијалне
изводљивости;
студије
тржишног истраживања; тестирање личности за
потребе запошљавања; тестирање личности за
потребе одабира радне снаге; тестирање ради
утврђивања вештина при запошљавању; тестирање
ради утврђивања способности при запошљавању;
тестирање ради утврђивања стручне способности;
тражење и распоређивање извршног кадра; тражење
и селекција извршног кадра; тражење спонзорства;
транскрипција; тржишна истраживања и студије;
тржишне анализе и студије; тржишне анкете, анализе
и
студије;
тумачење
података
добијених
истраживањем тржишта; тумачење података из
истраживања тржишта; унајмљивање радника; унос
и прикупљање информација у рачунарску базу
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података; уношење информација о компанији у
компјутерску базу података; уношење информација у
компјутер; упаривање искусних волонтера са
непрофитним организацијама; упоређивање података
у рачунарско] бази података; управљање базама
података;
управљање
брендом;
управљање
запосленима; управљање запосленима и саветовање
у вези са запошљавањем; управљање инвентаром
делова и компоненти за потребе произвођача и
добављача; управљање инвентаром; управљање и
прикупљање компјутеризованих база података;
управљање и саветовање у вези са пословним
процесима; управљање комерцијалним пословима;
управљање
компјутеризованим
досијеима;
управљање компјутеризованом базом података;
управљање корисничким услугама; управљање
културним и образовним програмима размене;
управљање
људским
ресурсима;
управљање
медицинским трошковима; управљање односима с
купцима; управљање пензионим плановима за
запослене; управљање плановима бенефиција за
запослене; управљање плановима погодности за
запослене који се односе на чланство у фитнес
клубу; управљање плановима по жељи пружаоца
услуга; управљање плановима социјалног осигурања
за запослене; управљање плановима унапред плаћене
здравствене заштите; управљање платним списком за
друге; управљање подстицајним програмима за
хотеле
за
друге;
управљање
пореском
документацијом;
управљање
пословним
активностима; управљање пословним извештајима;
управљање пословним информацијама; управљање
пословним пројектима; управљање пословним
пројектима и администрација; управљање пословним
ризиком; управљање пословном документацијом;
управљање програмима везаним за лојалност
потрошача; управљање програмима за подстицај
продаје; управљање програмима за путнике који
често лете авионом; управљање програмима
лојалности који укључују попусте или подстицаје;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуга интерактивног чувања
података за употребу при ризичном управљању и
регулаторном усклађивању од стране осигураника и
професионалаца на пољу медицине; услуга
маркетинга догађаја; услуге агенција за ангажовање
манекена; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за куповину; услуге агенција за манекене;
услуге агенција за оглашавање на радио каналима;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за регрутовање радне снаге; услуге
агенција за таленте у вези са пословним управљањем
за сценске уметнике; услуге агенција за увоз и извоз;
услуге агенција која се баве резервисањем карата за
позоришне садржаје у маркетиншке или продајне
сврхе; услуге агенција које се баве резервисањем
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карата за позоришне садржаје; услуге агенције за
запошљавање на одређено време; услуге агенције за
регрутовање манекена; услуге агенције за увоз;
услуге агенције за увоз и извоз у енергетском
сектору; услуге агенције која се бави телевизијским
оглашавањем; услуге агенције за увоз-извоз робе;
услуге ангажовања, запошљавања. распоређивања.
систематизације и умрежавања каријера; услуге
аукције и обрнуте аукције; услуге ангажовања
уметника извођача; услуге велепродаје алкохолних
пића, осим пива; услуге велепродаје алата за
баштованство; услуге велепродаје алата за чишћење;
услуге аукцијске продаје преко интернета; услуге
велепродаје везане за игре; услуге велепродаје везане
за играчке; услуге велепродаје везане за какао;
услуге велепродаје везане за канцеларијски
материјал; услуге велепродаје везане за кафу; услуге
велепродаје везане за кишобране; услуге велепродаје
везане за музичке инструменте; услуге велепродаје
везане за музичке садржаје који се могу преузимати
са интернета; услуге велепродаје везане за
навигационе уређај е; услуге велепродаје везане за
накит; услуге велепродаје везане за намештај; услуге
велепродаје везане за одевање; услуге велепродаје
везане за паметне сатове; услуге велепродаје везане
за оружје; услуге велепродаје везане за паметне
телефоне; услуге велепродаје везане за папирне
производе за једнократну употребу; услуге
велепродаје везане за преносиве компјутере; услуге
велепродаје везане за препарате за негу животиња;
услуге велепродаје везане за препарате за припрему
алкохолних пића; услуге велепродаје везане за
препарате за припрему напитака; услуге велепродаје
везане за препарате за чишћење; услуге велепродаје
везане за софтвер; услуге велепродаје везане за
спортске производе; услуге велепродаје везане за
спортску опрему; услуге велепродаје везане за
средства за личну хигијену; услуге велепродаје
везане за уређаје за заштиту слуха; услуге
велепродаје везане за уређаје за сунчање; услуге
велепродаје везане за хардвер; услуге велепродаје
везане за хемикалије за пољопривреду; услуге
велепродаје везане за хемикалије за хортикултуру;
услуге велепродаје везане за хемикалије за
шумарство; услуге велепродаје везане за штампани
материјал; услуге велепродаје везане за чоколаду;
услуге велепродаје електронских издања који се могу
преузети са интернета; услуге велепродаје игара;
услуге велепродаје играчака; услуге велепродаје
инструмената за мерење времена; услуге велепродаје
компјутерског
софтвера;
услуге
велепродаје
компјутерског хардвера; услуге велепродаје опреме
за информационе технологије; услуге велепродаје
паметних сатова; услуге велепродаје паметних
телефона; услуге велепродаје у вези са опремом за
информационе технологије; услуге велепродаје у
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вези са паметним сатовима; услуге велепродаје у
вези са паметним телефонима; услуге велепродаје у
вези са папирним производима за једнократну
употребу; услуге велепродаје у вези са пивом; услуге
велепродаје у вези са уређајима за навигацију; услуге
велепродаје
уређаје
за
навигацију;
услуге
велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге графичке обраде материјала за рекламне
сврхе; услуге заказивања састанака [канцеларијске
услуге]; услуге давања пословних савета; услуге
давања пословних савета који се односе на оснивање
и рад франшиза; услуге дигиталног оглашавања;
услуге директног оглашавања поштом путем
специјализованих компанија за слање писама и
реклама; услуге електронске обраде података које се
односе на информације о здравственом систему;
услуге електронског управљања инвентаром; услуге
збрињавања технолошког вишка; услуге издавања
рачуна из области енергетике; услуге интернет
промоције рачунарских мрежа и интернет страница;
услуге интернет продаје звука звона који се могу
преузети; услуге индексирања докумената; услуге
јављања на телефон; услуге јављања на телефон и
коришћења порука; услуге комерцијалног лобирања;
услуге компјутеризоване продаје на мало преко
интернета; услуге компјутеризованог вођења
пословних евиденција; услуге компјутеризованог
истраживања тржишта; услуге компјутеризованог
наручивања поклона преко интернета; услуге
компјутеризованог наручивања преко интернета;
услуге компјутеризованог пословног информисања;
услуге
корпоративне
комуникације;
услуге
малопродаје везане за морске плодове; услуге
малопродаје везане за музичке садржаје који се могу
преузимати са интернета; услуге малопродаје везане
за накит; услуге малопродаје везане за намештај;
услуге малопродаје везане за опрему за
информационе технологије; услуге малопродаје
везане за опрему за кување хране: услуге
малопродаје везане за опрему за снабдевање водом;
услуге малопродаје везане за паметне сатове; услуге
малопродаје везане за паметне телефоне; услуге
малопродаје у вези са пекарским производима;
услуге малопродаје у вези са пивом; услуге
малопродаје у вези са полним простиркама; услуге
малопродаје у вези са покривалима за главу; услуге
малопродаје уметничких дела од стране уметничких
галерија; услуге малопродаје уметничких материјала;
услуге малопродаје уређаја за грејање; услуге
малопродаје уређаја за заштиту слуха; услуге
малопродаје
уређаја
за навигацију;
услуге
малопродаје уређаја за тамњење коже; услуге
малопродаје фармацеутских. ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге малопродаје хемијских производа који се
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користе у пољопривреди; услуге малопродаје
хемијских
производа
који
се
користе
у
хортикултури; услуге малопродаје хемијских
производа који се користе у шумарству; услуге
набавке за трећа лица [куповина производа и услуга
за друге пословне субјекте]; услуге налажења
дадиља; услуге налажења посла; услуге наручивања
преко интернета; услуге наручивања преко
интернета и доставе из ресторана; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге
оглашавања, промоције и маркетинга које се Односе
на возила; услуге оглашавања које пружају радио и
телевизијске рекламне службе; услуге оглашавања и
рекламних информација пружених преко интернета;
услуге оглашавања за промоцију посредовања акција
и осталих обвезница; услуге онлајн велепродаје
аудиовизуелне опреме; услуге онлајн велепродаје
алкохолних пића, осим пива; услуге онлајн
велепродаје безалкохолних пића; услуге онлајн
велепродаје ветеринарских инстумената; услуге
онлајн велепродаје ветеринарских препарата; услуге
онлајн велепродаје ветеринарских производа; услуге
онлајн велепродаје ветеринарских уређаја; услуге
онлајн велепродаје возила; услуге онлајн велепродаје
горива; услуге онлајн велепродаје компјутерског
хардвера; услуге онлајн велепродаје кондиторских
производа; услуге онлајн велепродаје компјутерског
софтвера; услуге онлајн велепродаје опреме из
области информационих технологија; услуге онлајн
велепродаје паметних сатова; услуге онлајн
велепродаје паметних телефона; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје игара; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје
компјутерског хардвера; 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 помоћи, саветовања и консултација у вези са
пословним управљањем; услуге помоћи, саветовања
и консултација у вези са пословним планирањем;
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
организовањем
пословања;
услуге
помоћи,
саветовања и консултација у вези са анализом
пословања; услуге поређења цена у енергетском
сектору; услуге пословне администрације за обраду
продаје преко интернета;
услуге
пословне
администрације из области здравствене неге; услуге
пословне администрације из области транспорта;
услуге пословне администрације које се односе на
обрађивање података о продаји сачињених на
глобалној рачунарској мрежи; услуге пословне
истраге оцењивања, стручне процене, информације и
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истраживање; услуге пословне помоћи, управљања и
администрације; услуге пословног информисања за
предузећа; услуге пословног информисања и
процене; услуге пословног информисања и упити;
услуге пословног посредовања и саветовања; услуге
пословног посредовања и саветовања у области
продаје производа; услуге пословног посредовања
које се односе на повезивање потенцијалних
приватних улагача са предузетницима којима су
потребна финансијска средства; услуге пословног
руковођења које пружају позоришне агенције; услуге
пословног руковођења у вези са маркетиншким
активностима и пласирањем нових производа; услуге
пословног саветовања за предузећа; услуге
пословног саветовања из области транспорта и
испоруке;
услуге
пословног
саветовања
и
информисање; услуге пословног саветовања које се
односи на маркетинг; услуге пословног саветовања
које се односи на рекламирање; услуге пословног
саветовања које се односи на франшизе; услуге
пословног саветовања у вези са планирањем и
опоравком од катастрофа; услуге пословног
саветовања у пољопривреди; услуге пословног
управљања, администрације и информисања; услуге
пословног управљања и консултација ; услуге
пословног управљања у вези са франшизама; услуге
посредовања везане за оглашавање; услуге
посредовања у вези са изнајмљивањем времена и
простора за оглашавање; услуге посредовања у
трговини; услуге прављења листе поклона; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
услуге
праћења
штампе;
услуге
преписа
конференцијских позива; услуге претплате на новине
за друге; услуге пријављивања пореза; услуге
продаје путем лицитације; услуге продаје козметике
и шминке преко интернет продавница; услуге
продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара
преко интернет продавница; услуге продаје
гардеробе преко интернет продавница; услуге
припремања пореза и консултантске услуге; услуге
прикупљања података за тржишна истраживања;
услуге рекламних агенција; услуге телемаркетинга;
услуге телефонске добродошлице за трећа лица.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; 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 дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; 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 новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама; 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; аудио емитовање путем
интернета; аудио емитовање путем интернета и
других комуникацијских мрежа; аутоматске услуге
пружања података о телефонским позивима;
аутоматски пренос дигиталних података путем
телекомуникацијских канала; бежичне услуге
приватних телефонских централа [РВХ]; 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 [WAP]; бежични пренос
података путем дигиталне мобилне телефоније;
бежични пренос података путем интернета; видео
емитовање;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; видео емитовање путем интернета; видео
пренос путем дигиталних мрежа; видео стриминг
филмова независне филмске продукције; дигитални
пренос података; дигитални пренос података путем
интернета; дигитални пренос порука; дигитални
пренос слика; дигитални трансфер података;
дигитално аудио емитовање; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; електронска
достава слика и фотографија путем глобалне
рачунарске
мреже;
електронска
испорука
докумената;
електронска
испорука
кредитне
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документације; 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 рачун ара; електронски пренос
вести; електронски пренос дигиталних фотографских
докумената
између
корисника
Интернета;
електронски пренос дигиталних фотографских
докумената путем П2П мреже; електронски пренос
звука, слика и других података и информација свих
врста; 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 наруџби за цвећаре;
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 терминала 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
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пренос програма кабловске телевизије; емитовање и
пренос радијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма који се плаћају по гледању;
емитовање
мултимедијалних садржаја
путем
интернета; емитовање података; емитовање програма
кабловске телевизије; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; емитовање програма
путем интернета; емитовање путем глобалне
рачунарске мреже; емитовање путем интернет
протокола; емитовање радијских и телевизијских
програма; емитовање радио и телевизијских
програма; емитовање радио и телевизијских
програма путем кабловских или бежичних мрежа;
емитовање радио и телевизијских програма путем
сателита; емитовање радио програма; емитовање
телевизијских програма који се плаћају по гледању;
емитовање телевизијских програма коришћењем
телевизијских услуга видеа на захтев и плаћања по
гледању; емитовање телевизијских програма 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
телешопинг програма; емитовање филмова и
телевизијских програма путем услуге видео садржаја
на захтев; изнајмљивање апарата и инструмената за
телеобраду
и
рачунарску
комуникацију;
изнајмљивање времена приступа информацијама на
рачунарским мрежама; изнајмљивање времена
приступа
рачунарским
базама
података;
изнајмљивање времена приступа серверима база
података; изнајмљивање капацитета за сателитски
пренос;
изнајмљивање
мобилних
телефона;
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 средстава за
видео
конференције;
изнајмљивање
телекомуникацијске опреме, укључујући телефонске
и факс уређаје: изнајмљивање телекомуникацијских
линија;
изнајмљивање
телекомуникацијских
објеката;
изнајмљивање
телекомуникацијских
уређаја
и
инсталација;
изнајмљивање
телекомуникацијских уређаја и опреме која
омогућава повезивање на мреже; изнајмљивање
телефонских апарата; изнајмљивање телефонских
говорница: изнајмљивање телефонских сетова, факса
и остале опреме за комуникацију; изнајмљивање
уређаја за пренос слика; изнајмљивање уређаја и
инструмената за комуникацију; изнајмљивање
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уређаја и инструмената за рачунарску комуникацију;
интегрисане услуге дигиталне мреже [ISDN];
инстант размена порука; интерактивна испорука
видео записа путем дигиталних мрежа; интерактивни
пренос видео записа путем дигиталних мрежа;
интернет комуникација; интерактивно емитовање;
интернетска испорука докумената путем глобалне
рачунарске мреже; информације о емитовању
кабловске телевизије; информације о телевизијском
емитовању; информације у вези са радијским
емитовањем;
испорука
дигиталне
музике
електронским преносом; испорука персонализованих
честитки другима путем електронске поште;
истовремено
телевизијско
емитовање
путем
глобалних комуникацијских мрежа, интернета и
бежичних мрежа; кабловски пренос; кабловски
пренос звукова, слика, сигнала и података; кабловски
пренос информација; кабловски пренос података;
кабловски радио пренос; кабловско емитовање радио
и телевизијских програма; кабловско радијско
емитовање; компјутерски потпомогнут пренос
података; компјутерски потпомогнут пренос порука,
података и слика; комуникација путем виртуелне
приватне мреже [VPN]; комуникација путем
интерактивних
говорних
аутомата
[IVR];
комуникација путем радија; комуникација путем
радио, телеграфског, телефонског и телевизијског
преноса;
комуникација
путем
рачунарских
терминала, дигиталним преносом или путем
сателита; комуникација путем система електронске
поште; комуникација путем факса; комуникације
путем аналогних и дигиталних рачунарских
терминала; комуникације путем електронских
средстава; комуникације путем или између рачунара
и рачунарских терминала; комуникације путем
мултинационалних телекомуникацијских мрежа;
комуникације путем рачун ара; 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 забавних медијских садржаја;
мобилне радијске комуникације; мрежни пренос
звукова, слика, сигнала и података; мултимедијално
емитовање
путем
интернета;
мултимедијско
емитовање
путем
интернета
и
других
комуникацијских
мрежа;
новинске
агенције;
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нумеричко слање порука; 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 интерактивног онлајн форума за
људе оболеле од рака; омогућавање интернет
приступа базама података; омогућавање корисничког
приступа глобалним рачунарским мрежама и
интернет страницама које садрже информације о
широком распону тема; омогућавање корисничког
приступа
информацијама
и
информационим
услугама које су доступне на интернету и на другим
рачунарским мрежама; омогућавање корисничког
приступа интернету [пружаоци услуга]; 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
информацијама,
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 електронском тржишту
[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа електронским страницама; омогућавање
приступа и изнајмљивање времена за приступ
рачунарској бази података; омогућавање приступа
интернет порталима који нуде програме видео
програма на захтев; омогућавање приступа интернет
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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 подацима или документима
који се чувају електронски у централним датотекама
за консултације на даљину; омогућавање приступа
платформама на интернету, као и на мобилном
интернету; 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 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 телекомуникацијских
повезивања на базе података; омогућавање приступа
форумима
на
интернету;
омогућавање
телекомуникацијских повезивања на интернет или
базе података; омогућавање телекомуникацијског
повезивања на глобалне комуникацијске мреже или
базе података; омогућавање телекомуникацијског
приступа аудио садржајима који се пружају путем
интернета;
омогућавање
телекомуникацијског
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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; пејџинг услуге; онлајн
пренос података; пренос аудио, видео садржаја и
података путем кабловске мреже, сателита,
рачунарских мрежа, телефонских линија и ISDN
линија; пренос аудио и видео садржаја кабловским
путем; пренос аудио и видео садржаја путем ISDN
линија; пренос аудио и видео садржаја путем
интернета; пренос аудио и видео садржаја путем
рачунарских мрежа; пренос аудио и видео садржаја
путем сателита; пренос аудио података; пренос
аудио података путем интернета; пренос аудио
садржаја; пренос аудио садржаја путем интернета;
пренос
берзанских
информација
путем
телекомуникацијских медија; пренос вести и
информација о тренутним догађајима; пренос вести;
пренос видео података; пренос видео података путем
интернета; пренос видео порука; пренос видео
садржаја; пренос дигиталних информација; пренос
електронских података; пренос електронских порука;
пренос, емитовање и пријем аудио садржаја, видео
садржаја, непокретних и покретних слика, текста и
података; пренос, емитовање и пријем аудио
садржаја, видео садржаја, непокретних 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 и слике путем
сателита; пренос звука и слике путем сателита или
интерактивних мултимедијских мрежа; пренос звука,
слике и података путем интернета; пренос звука,
слике и података у виду сигнала; пренос звучних
сигнала; пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глобалне рачунарске мреже
или интернета; пренос и дистрибуција података
путем глобалне рачунарске мреже; пренос инстант
порука; пренос информација; пренос информација
базе података путем телекомуникацијских мрежа;
пренос информација и података путем интернета;
пренос информација и података путем компјутерских
мрежа; пренос информација и података путем онлајн
услуга; пренос информација и података путем онлајн
услуга и интернета; пренос информација и података
путем рачунарских мрежа и интернета; пренос
информација и слика које се односе на
фармацеутске, медицинске и хигијенске производе;
пренос информација на аудио¬визуелном пољу;
пренос информација о широком опсегу тема; пренос
информација о широком опсегу тема, укључујући
174

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
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 радија; 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 телематских мрежа; 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 кодираних порука; пренос
компјутеризованих података; пренос кратких порука;
пренос кратких порука [SMS] 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 ISDN
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 порука и слика;
пренос порука и слика између мобилних
телекомуникационих уређаја: пренос порука и слика
помоћу рачун ара; пренос порука и слика путем
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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
телеграма; пренос порука путем телепринтера;
пренос порука путем телефакса; пренос порука
путем телефона; пренос порука путем телефона и
факса; пренос, пријем и обрада кодираних и сигнала
за хитне случајеве; пренос програма кабловске
телевизије; пренос радијских и телевизијских
програма путем сателита; пренос радијских
програма; пренос рачунарских података; пренос
садржаја који су створили корисници путем
интернета; пренос слика између мобилних
телекомуникационих уређај а; пренос сигнала у виду
података; 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 телевизијских програма; пренос
телевизијских програма који се плаћају по гледању;
пренос телевизијског садржаја; пренос телекса;
пренос филмова; пренос филмова путем интернета;
пренос хитних сигнала; пренос шифрираних
комуникација; преношење вести агенцијама за
објављивање вести; 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
[web mеssаgiпg]; пружање "frame геlау" 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; пружање интерактивног
онлјан форума за потребе пружања емоционалне
подршке пацијентима оболелим од рака и њиховим
породицама; пружање интернет лист сервера за
пренос порука међу рачунарским корисницима;
пружање информација о бежичним комуникацијама;
пружање информација о емитовању кабловске
телевизије; пружање информација о радијском
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емитовању; пружање информација о телевизијском
емитовању; пружање информација о телевизијском
емитовању путем интернет странице; 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 електронским базама података;
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 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 огласних 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 радија и мобилних телефона;
пружање услуга комуникације путем радија и
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мобилних телефона у добротворне сврхе; пружање
услуга кратких гласовних порука [VSMS]; пружање
услуга линија за ћаскање на интернету; пружање
услуга онлајн дискусије; пружање услуга онлајн
преноса путем факса; пружање услуга онлајн
причаоница; пружање услуга преноса текстуалног
садржаја у реалном времену; пружање услуга
приватних телефонских централа [РВХ]; 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 телефонских
конференција; радијске телекомуникације; радијски
пренос; радијско емитовање информација и осталих
програма; радијско емитовање путем интернета;
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
рачун ара; саопштавање података путем електронске
поште; сателитске комуникације ; сателитски,
кабловски и мрежни пренос звука, слике, сигнала и
података; 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 путем вебсајта; слање, примање и
прослеђивање
електронских
порука;
слање
телеграма; стриминг аудио, визуелног и аудиовизуелног материјала путем глобалне рачунарске
мреже; стриминг аудио садржаја; стриминг видео
садржаја; стриминг [проток] аудио и видео
материјала на интернету; стриминг [проток] аудио
материјала на интернету; стриминг [проток] видео
материјала на интернету; телевизијски пренос;
телевизијско емитовање уз претплату; телеграфске
комуникације;
телекомуникације;
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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; телематска комуникација
путем
рачунарских
терминала;
телематске
комуникационе
услуге;
телематске
услуге;
телефонске телекомуникацијске услуге које се
пружају преко припејд телефонских позивних
картица; 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 видеотекста; услуге видеофона;
услуге гласовног бирања; услуге видео стриминга
независних филмова и кинематографских филмова
путем интернета; 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 [EDI];
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 филмовима
и
телевизијским прогамима пружањем услуга видео
садржаја на захтев; услуге забране позива; услуге
завршетка телефонских позива за клијенте сервисних
информација; услуге интерактивне комуникације;
услуге
интерактивног
видеотекста;
услуге
интерактивног телетекста; 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,
ЗИС / RS / IPO
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информисања
и
саветовања
на
пољу
телекомуникација; услуге мултимедијских порука
[MMS]; услуге мобилних телефона; услуге мобилне
комуникације; услуге мобилне телефоније; услуге
мобилне радио телефоније; услуге међународне
телефоније; услуге обавештавања о долазним
позивима; услуге обавештавања о пропуштеним
позивима; услуге одржавања мрежних конференција;
услуге подкастинга; услуге позивања преко пејџера;
услуге преноса видео садржаја на захтев које се
пружају путем нтернета; услуге преноса гласа;
услуге преноса гласа путем интернет протокола
[VoIP]; услуге преноса и враћања телефакса; 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 [IPTV]; услуге преноса телевизијских
програма по наруџби; услуге приватних телефонских
централа [РВХ]; услуге приступања рачунарској
мрежи коришћењем метро етернет технологије;
услуге причаоница за друштвене мреже; услуге
прослеђивања
електронске
поште;
услуге
прослеђивања
преноса;
услуге
пружања
интернетских услуга [ISP]; услуге пружања података
о позивима; услуге пружаоца интернет услуга;
услуге радијске, телефонске и телеграфске
комуникације; услуге радијског дојављивања; услуге
радијског, телевизијског и кабловског емитовања;
услуге размене веб порука; услуге размењивања
текстуалних и нумеричких дигиталних порука;
услуге рачунарске комуникације за пренос
информација; услуге рачунарске телефоније; услуге
сигурне електронске поште; услуге слања кратких
порука [SMS]; услуге снимања позива; услуге
стриминга
телевизијских
садржаја;
услуге
текстуалних порука; услуге телевизијског емитовања
за мобилне телефоне; услуге телекомуникацијског
портала; услуге телекомуникацијског приступа;
услуге телеконференција и видеоконференција;
услуге телепринтера; 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; хостоване услуге
приватних
телефонских
централа
[РВХ];
широкопојасна радијска комуникација; шифровани
електронски пренос и испорука сачуваних података.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
ЗИС / RS / IPO
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система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; вођење студија
техничког пројектовања; временска прогноза;
геодетско мерење; геолошка испитивања терена;
геолошка истраживања; геолошке експертизе;
грађевинско
пројектовање;
графички
дизајн;
графички
дизајн
промотивног
материјала;
дигитализација докумената [скенирање]; дизајн
ентеријера
[уређење
унутрашњег
простора];
дизајнирање визит карти; дизајнирање одеће;
дизајнирање рачунарских система; дизајнирање
рачунарског софтвера; електронско надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет преваре; електронско надгледање података
о заштити личности ради откривања крађе
идентитета
путем
интернета;
електронско
похрањивање
података;
енергетска
ревизија;
засејавање облака; заштита од рачунарских вируса;
изнајмљивање веб сер вера; изнајмљивање мерача
потрошње електричне енергије; изнајмљивање
рачунара; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
инжењерске услуге; инсталирање рачунарског
софтвера; испитивање материјала; испитивање
нафтних извора; испитивање нафтних поља;
истраживања из области козметике; истраживања из
области механике; истраживања из области физике;
истраживања у области грађевинских конструкција;
истраживања у области заваривања; истраживања у
области технологије телекомуникација; истраживање
и развој нових производа за друге; истраживање
нафте; истраживање у области заштите животне
средине; калибрација [мерење]; картографске услуге;
клиничка испитивања; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања: консултације о
безбедности интернета; консултације о сигурности
података; контрола квалитета; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; медицинска истраживања; мерење
земљишта; надгледање рачунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; надгледање рачунарских система ради
откривања кварова; научна истраживања; научна и
технолошка истраживања у области природних
катастрофа; научна и технолошка истраживања у
вези са мапирањем патената; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
одржавање рачунарског софтвера; откључавање
[декодирање] мобилних телефона; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о
техници; платформа као услуга [PaaS]; подводна
истраживања; поновно успостављање рачунарских
података; праћење рачунарских система даљинским
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приступом; процењивање квалитета вуне; пружање
информација у вези са рачунарским технологијама и
програмирањем
путем
веб-сајта;
пружање
корисничких услуга аутентификације коришћењем
технологије јединствене пријаве за мрежне
софтверске
апликације;
пружање
научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника: развој рачунарских
платформи; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности
рачунара;
саветовање
у
вези
информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; сервер
хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација
[индустријски дизајн]; тестирање исправности
возила;
тестирање
текстила;
технолошка
истраживања; умножавање рачунарских програма;
унутрашњи дизајн; урбанистичко планирање; услуге
дизајнирања паковања: услуге из области хемије;
услуге
индустријског
дизајна;
услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга; услуге истраживања у области нафтне,
гасне и рударске индустрије; услуге кодирања
податка; услуге научних лабораторија; услуге
провере аутентичности корисника технологијом за
трансакције е-трговања: утврђивање аутентичности
уметничких дела; хемијска испитивања; хемијске
анализе; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
чување резервне копије података ван мреже;
администрација сер вера; ажурирање веб сајтова;
администрација корисничких права у рачунарским
мрежама; ажурирање и одржавање рачунарског
софтвера; ажурирање почетних страница за друге;
ажурирање рачунарских програма; ажурирање
почетних страница за рачунарске мреже; ажурирање
рачунарског софтвера које се односи на заштиту и
превенцију ризика код рачунара; ажурирање
софтвера за комуникационе системе; ажурирање
софтвера за обраду података; ажурирање софтвера за
паметне телефоне; ажурирање софтверских база
података; анализа техничких података; анализа
телекомуникационих сигнала; анализа развоја
производа; анализа података; анализе у области
молекуларне биологије; анализе у области тражења
нафте;
анализирање
минерала;
анализирање
минерала и нафте; анализирање нафте; аналитичке
лабораторијске услуге; археолошка истраживања;
археолошке претраге; археолошко истраживање и
трагање; архитектонске и инжењерске услуге;
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архитектонска истраживања; дешифровање података;
декодирање
података;
даљинско
управљање
серверима; графички дизајн посредством рачунара;
дигитализација звука и слике; дигитална ком пресија
рачунарских података; дизајн анимација; дизајн веб
сајтова; дизајн графичке илустрације; дизајн декора
ентеријера за продавнице; дизајн ентеријера за
трговине; дизајн ентеријера и екстеријера зграда;
дизајн и анализа рачунарских система; дизајн и
графички дизајн за израду веб сајтова; дизајн и
графички дизајн за израду веб страница на
интернету; дизајн и израда почетних страница и веб
сајтова; дизајн и имплементација веб сајтова за
друге; дизајн и имплементација веб страница за
друге; дизајн и креирање веб сајтова; дизајн и
креирање почетних страница и веб сајтова; дизајн и
креирање почетних страница и веб страница; дизајн
и креирање почетних страница и Интернет страница;
дизајн индустријских производа; дизајн и одржавање
веб сајтова за друге; дизајн и одржавање почетних
страница на Интернету; дизајн и развој апарата за
бежични пренос података; дизајн и пројектовање
телефонских система, система кабловске телевизије
и оптичких влакана по наруџби; дизајн и одржавање
рачунарских страница за трећа лица; дизајн и развој
архитектуре рачунарског софтвера; дизајн и развој
архитектуре рачунарског хардвера; дизајн и развој
веб станица; дизајн и развој дијагностичких апарата;
дизајн и развој електронске базе података; дизајн и
развој електронских речника; дизајн и развој
електронских речника и база података за превођење;
дизајн и развој електронских система за заштиту
података; дизајн и развој електронских честитки [ечеститке]; дизајн и развој ендопротеза; дизајн и
развој индустријских производа; дизајн и развој
инжењерских
производа;
дизајн
и
развој
информационе и комуникационе технологије; дизајн
и развој оперативног софтвера за рачунарске мреже и
сер вере; дизајн и развој оперативног софтвера за
приступ и коришћење мреже рачунарства у облаку;
дизајн и развој носилаца дигиталног звука и слике;
дизајн и развој почетних страница и веб сајтова;
дизајн и развој програма за безбедност на Интернету;
дизајн и развој производа; дизајн и развој рачунара и
рачунарског софтвера; дизајн и развој рачунарских
база података; дизајн и развој рачунарских
периферних уређај а; дизајн и развој рачунарског
софтвера; дизајн и развој рачунарског софтвера за
контролу процеса; дизајн и развој рачунарског
софтвера за коришћење у медицинској технологији;
дизајн и развој рачунарског софтвера за логистику;
дизајн и развој рачунарског софтвера за логистику,
управљање
ланцем
снабдевања
и
портале
електронског пословања; дизајн и развој рачунарског
софтвера за обраду текста; дизајн и развој
рачунарског софтвера за оцењивање и израчунавање
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података; дизајн и развој рачунарског софтвера за
управљање базом података; дизајн и развој
рачунарског софтвера за управљање ланцем
снабдевања; дизајн и развој рачунарског софтвера за
читање, пренос и организацију података; дизајн и
развој рачунарског хардвера; дизајн и развој
рачунарског хардвера за произвођачку индустрију;
дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера за
индустријску примену; дизајн и развој рачунарског
хардвера и софтвера за коришћење на пољу
медицине; дизајн и развој рачунарског хардвера,
софтвера и базе података; дизајн и развој система за
излаз података; дизајн и развој система за
навигацију; дизајн и развој система за навигацију и
софтвера за планирање путних праваца; дизајн и
развој система за обраду података; дизајн и развој
система за приказ података; дизајн и развој система
за производњу енергије из обновљивих извора;
дизајн и развој система за складиштење података;
дизајн и развој система за унос, излаз, обраду, приказ
и складиштење података; дизајн и развој система за
унос података; дизајн и развој софтвера виртуелне
реалности; дизајн и развој софтвера за електронске
базе података; дизајн и развој софтвера за
електронске водиче телевизијског програма; дизајн и
развој софтвера за инстант слање порука; дизајн и
развој софтвера за контролу, регулисање и праћење
система соларне енергије; дизајн и развој софтвера за
планирање рута; дизајн и развој софтвера за
рачунарске игре; дизајн и развој софтвера за
рачунарске игре и софтвера за виртуелну реалност;
дизајн и развој софтвера за увоз и управљање
подацима; дизајн и развој софтвера за управљање
енергијом; дизајн и развој софтвера за управљање
инвентаром; дизајн и развој софтвера из области
мобилних апликација; дизајн и развој софтвера и
хардвера за ком пресију и декомпресију
мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера и
хардвера за обраду дигиталног сигнала; дизајн и
развој софтвера и хардвера за обраду и дистрибуцију
мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера и
хардвера за оператере звука и видео записа; дизајн и
развој софтвера и хардвера за појачавање и пренос
сигнала; дизајн и развој софтвера и хардвера за
претварање података и мултимедијских садржаја из
и у различите протоколе; дизајн и развој софтвера и
хардвера за производњу, снимање и обраду
дигиталних и аналогних сигнала; дизајн и развој
фотонапонских система; дизајнирање, ажурирање и
изнајмљивање рачунарског софтвера; дизајнирање
анимација и специјалних ефеката за друге;
дизајнирање,
програмирање
и
одржавање
рачунарског
софтвера;
дизајнирање
протеза;
дизајнирање почетних страница, рачунарског
софтвера и веб сајтова; дизајнирање почетних
страница и Интернет страница; дизајнирање
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почетних страница и веб страница; дизајнирање,
развој, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера за контролу процеса; дизајнирање, развој,
одржавање и ажурирање рачунарског софтвера;
дизајнирање, развој и програмирање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој, инсталирање и
одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање,
развој и имплементација софтвера; дизајнирање,
развој, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера за обраду текста; дизајнирање, развој,
одржавање и ажурирање рачунарског софтвера за
обраду текста, обраду података и контролу процеса;
дизајнирање рачунара; дизајнирање рачунарских
база података; дизајнирање рачунарских програма;
дизајнирање рачунарских програма и софтвера који
се односе на летелице; дизајнирање рачунарског
софтвера за контролисање самоуслужних терминала;
дизајнирање рачунарског софтвера за обраду текста;
дизајнирање рачунарског софтвера, рачунарског
фирмвера, рачунарског хардвера и рачунарских
система; дизајнирање рачунарског фирмвера;
дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера;
дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера за
комерцијалну анализу и извештавање; дизајнирање
рачуна рск ог хардвера, софтвера и периферних
рачунарских
уређаја:
дизајнирање
сатова;
дизајнирање сета за позоришне трупе; дизајнирање
система за обраду података; дизајнирање система за
складиштење података; дизајнирање софтвера за
обраду слике; дизајнирање софтвера за рачунарске
игре; дизајнирање софтвера за употребу у
штампарским
машинама;
дизајнирање
телекомуникационих апарата и опреме; дизајнирање
шешира; дизајнирањње одеће; дизајн и хостинг веб
портала; дизајн материјала за паковање и умотавање;
дизајн пејзажне расвете; дизајн позоришних кулиса;
дизајн посредством рачунара; дизајн потрошачких
производа; дизајн производа; дизајн расвете; дизајн
рачунарске графике; дизајн рачунарских мрежа;
дизајн софтвера за паметне телефоне; дизајн
специјалних ефеката; дизајн сценографије за
телевизијске емисије; дизајн сценске расвете; дизајн
уметничких дела; дизајн филмске сценографије;
дизајнирање и писање рачунарског софтвера; днк
тестирање за потребе научног истраживања;
евалуација хемијских анализа; евалуација хемијских
синтеза;
едитовање
рачунарских
програма;
електронско складиштење архивираних имејл порука
; електронско складиштење аудио фајлова;
електронско
складиштење
видео
садржаја;
електронско складиштење датотека и докумената;
електронско складиштење дигиталне музике;
електронско
складиштење
дигиталних
аудио
фајлова; електронско складиштење дигиталних
видео
садржаја;
електронско
складиштење
дигиталних
видео
фајлова;
електронско
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складиштење дигиталних слика; електронско
складиштење дигиталних фотографија; електронско
складиштење докумената; електронско складиштење
докумената и архивиране електронске поште;
електронско складиштење забавног медијског
садржаја; електронско складиштење музичких
записа;
електронско
складиштење
слика;
електронско
складиштење
фотографија;
електротехничке
услуге;
извођење
научних
експеримената;
изнајмљивање
апликативног
софтвера; изнајмљивање електронског простора за
складиштење [веб простора] на интернету;
изнајмљивање рачунара за обраду података;
изнајмљивање рачунара и рачунарске опреме;
изнајмљивање рачунара и рачунарског софтвера;
изнајмљивање рачунарског софтвера за финансијско
управљање; изнајмљивање рачунарског софтвера и
програма; изнајмљивање рачунарског софтвера који
се односи на путовања; изнајмљивање рачунарског
хардвера; изнајмљивање рачунарског хардвера и
периферних рачунарских уређаја; изнајмљивање
рачунарског хардвера и софтвера; изнајмљивање сер
вера са базом података трећим лицима;
изнајмљивање софтвера за обраду података;
изнајмљивање софтвера за приступ Интернету;
изнајмљивање софтвера за развој веб сајтова;
изнајмљивање софтвера за рачунарске базе података;
изнајмљивање софтвера за увоз и управљање
подацима; изнајмљивање софтвера за управљање
базама података; изнајмљивање софтвера за
управљање инвентаром; израда грађевинских
планова за објекте за рекреацију; израда
грађевинских планова и саветовање у вези с тим;
израда дигиталног воденог жига; израда, дизајн и
одржавање веб сајтова; израда, дизајн, развој, и
одржавање веб сајтова; израда електронских
страница; израда и дизајн веб страница за друге;
израда и одржавање веб сајтова; израда и одржавање
веб сајтова за мобилне телефоне; израда и
одржавање веб страница; инжењерске услуге за
индустрију гаса; инжењерске услуге за насипе;
инжењерске услуге које се односе на системе за
превоз и снабдевање гасом; инжењерске услуге које
се односе на системе снабдевања енергијом;
инжењерске услуге у области грађевинске
технологије; инжењерске услуге у области еколошке
технологије; инжењерске услуге у области
енергетске технологије; инжењерске услуге у
области погонске енергије; инжењерске услуге у
области технологије комуникације; инжењерски
дизајн; инжењерско истраживање; инжењерско
мерење; инсталација и одржавање рачунарске базе
података; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација и одржавање софтвера за
приступ Интернету; инсталација, одржавање,
ажурирање и надоградња рачунарског софтвера;
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инсталација, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; инсталација, одржавање и ажурирање
софтвера за базе података; инсталација, одржавање и
поправка софтвера за рачунарске системе;
инсталација, поправка и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација рачунарских програма;
инсталација софтвера за базе података; инсталација
софтвера за приступ Интернету; инсталација
софтвера за рачунарске системе; интеграција
рачунарских система и мрежа; интерактивне хостинг
услуге које дозвољавају корисницима да деле своје
садржаје и слике на интернету; испитивања животне
средине;
испитивање,
анализа
и
праћење
навигационих сигнала; испитивање, анализа и
праћење системских алгоритама за добијање
телекомуникационих и навигационих података;
испитивање, анализа и праћење системских
алгоритама за обраду телекомуникационих и
навигационих података; испитивање, анализа и
праћење телекомуникационих и навигационих
сигнала;
испитивање,
анализа
и
праћење
телекомуникационих сигнала; испитивање, анализа и
процена производа других за потребе сертификације;
испитивање, анализа и процена производа и услуга
других за потребе сертификације; испитивање,
анализа и процена услуга других за потребе
сертификације; испитивање апарата у области
електротехнике; испитивање апарата у области
електротехнике
за
потребе
сертификације;
испитивање безбедности потрошачких производа;
испитивање и анализа материјала; испитивање и
процена
материјала;
испитивање
квалитета;
испитивање квалитета производа; испитивање
квалитета производа за потребе сертификације;
испитивање нафтних лежи шта и поља; испитивање
нафтних наслага; истраживања у области климатских
промена; истраживања у области комуникационе
технологије; истраживања у области науке о
материјалима; истраживања у области очувања
животне средине; истраживања у области очувања и
заштите животне средине; истраживања у области
пољопривреде; истраживања у области рачунарских
програма и софтвера; истраживања у области
рачунарског хардвера; истраживања у области
рачунарског хардвера и софтвера; истраживања у
области технологије обраде података; истраживање
гаса;
истраживање
из
области
електричне
безбедности; истраживање и консултантске услуге
које се односе на рачунарски софтвер; истраживање
и консултације у области зоологије; истраживање у
области информационе технологије; истраживање у
области машинства; истраживање у области науке о
материјалима и електротехнике; истраживање у
области рачунарске технологије коришћењем база
података и Интернета; истраживање у области
технологије обраде полупроводника; калибрација
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инструмената; калибрација електронских апарата;
калибрација електронске опреме; калибрација
детектора; калибрација аналитичких апарата;
калибрација рачунарског софтвера; компилација
рачунарских
програма;
компјутеризовано
складиштење пословних информација; ком пресија
података
за
електронско
похрањивање;
конвертовање података у виду докумената са једног
компјутерског формата на други; консултантске и
информативне услуге које се односе на архитектуру
и инфраструктуру информационе технологије;
консултантске и информативне услуге које се односе
на дизајн, програмирање и одржавање рачунарског
софтвера; консултантске и информативне услуге које
се односе на дизајн софтвера; консултантске и
информативне
услуге
које се односе на
изнајмљивање рачунарског софтвера; консултантске
и информативне услуге које се односе на интеграцију
рачунарског система; консултантске и информативне
услуге које се односе на ин форма ци оне
технологије; консултантске и информативне услуге
које се односе на одржавање рачунарског софтвера;
консултантске и информативне услуге које се односе
на рачунарско програмирање: консултантске услуге
и услуге истраживања у области науке, инжењеринга
и информационе технологије; консултантске услуге
које се односе на ажурирање рачунарског софтвера;
консултантске услуге које се односе на геолошка
истраживања: консултантске услуге које се односе на
дизајн веб страница; консултантске услуге које се
односе на дизајн и развој информационе и
комуникационе технологије; консултантске услуге
које се односе на дизајн и развој рачунарских
софтвер програма; консултантске услуге које се
односе на дизајн и развој рачунарског софтвера и
архитектуре хардвера; консултантске услуге које се
односе на дизајн почетних страница и Интернет
сајтова; консултантске услуге које се односе на
дизајн почетних страница и Интернет страница;
консултантске услуге које се односе на дизајн,
програмирање и одржавање рачунарског софтвера;
консултантске услуге које се односе на дизајн, развој
и коришћење рачунарског хардвера и софтвера;
консултантске услуге које се односе на истраживање
и развој у области лекова; консултантске услуге које
се односе на истраживање у области заштите
животне средине; консултантске услуге које се
односе на креирање и дизајн веб сајтова за
електронску трговину; консултантске услуге које се
односе на креирање почетних страница и Интернет
страница; консултантске услуге које се односе на
одржавање рачунарског софтвера; консултантске
услуге које се односе на планирање и дизајн
туристичких агенција; консултантске услуге у
области мрежа и апликација рачунарства у облаку;
консултантске услуге у области науке, инжењеринга
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и информационе технологије; консултантске услуге
у области научног и индустријског истраживања;
консултантске
услуге
у
области
научног
истраживања; консултантске услуге у области
програмирања и развоја портала електронског
пословања; консултантске услуге у области
рачунарског програмирања; консултантске услуге у
области софтвера за безбедност; консултантске
услуге у области телекомуникацијског инжењеринга;
консултантске услуге у области технолошког
дизајна;
консултантске
услуге
у
области
технолошког
истраживања;
консултовање
и
саветовање из области пројектовања и развоја
компјутерског хардвера и софтвера; конфигурација,
инсталација,
дијагноза
кварова,
поправка,
надоградња и ажурирање рачунарског софтвера;
конфигурација рачунарских мрежа; конфигурација
рачунарских мрежа путем софтвера; конфигурација
рачунарских система и мрежа; конфигурација
рачунарског софтвера; конфигурација рачунарског
хардвера путем софтвера; копирање рачунарских
програма; креирање почетних страница за
рачунарске
мреже;
креирање
софтвера;
међуплатформска конверзија дигиталног садржаја у
друге облике дигиталног садржаја; мерење емисије
гасова стаклене баште; надоградња и одржавање
рачунарског софтвера; надоградња рачунарског
софтвера; научна анализа посредством рачун ара;
научна и индустријска истраживања; научна
испитивања уз помоћ рачунара; научна истраживања
која се спроводе уз помоћ база података; научна
истраживања на пољу генетике; научна истраживања
на
пољу генетичког
инжењеринга;
научна
истраживања у области обновљиве енергије; научне
анализе; научне истраживање и анализе; научне и
технолошке услуге; научне и технолошке услуге и
истраживање и развој у вези са тим; научне и
технолошке услуге, као и услуге истраживања и
пројектовања у вези са њима; научне услуге које се
односе на изолацију и култивацију људског ткива и
ћелија; научно и индустријско истраживање у
области фотонапонских и соларних колектора;
научно истраживање коришћењем база података и
Интернета; научно истраживање посредством
рачунара; научно истраживање у области генетике и
генетског инжењеринга; научно истраживање у
области препарата за негу косе; нискоградња;
обављање иницијалних процена на пољу нових
фармацеутских
производа;
обезбеђивање
електронског простора за складиштење [веб
простора] на интернету; обезбеђивање претраживача
за прибављање података на глобалној рачунарској
мрежи; обезбеђивање претраживача за прибављање
података
путем
комуникационих
мрежа;
обезбеђивање рачунарских програма креираних
према спецификацијама других; обезбеђивање
181

Ж
рачунарских програма на мрежама за пренос
података; обликовање нових производа; одржавање
веб сајтова; одржавање и ажурирање софтвера за
комуникационе системе; одржавање и поправка
рачунарског софтвера; одржавање рачунарских
програма; одржавање рачунарских страница;
одржавање рачунарског софтвера за обраду
података; одржавање рачунарског софтвера који се
користи за управљање апаратима и машинама за
пуњење; одржавање рачунарског софтвера који се
односи на безбедност и превенцију ризика код
рачунара; одржавање софтвера за базе података;
одржавање софтвера за приступ Интернету;
одржавање софтвера за рачунарске системе;
одржавање софтвера за системе комуникације;
одржавање софтвера који се користи у е-трговини;
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 алатки за развој софтвера који се
не могу преузети са интернета; омогућавање
привременог коришћења онлајн апликација и
програмских алата; омогућавање привременог
коришћења онлајн оперативног софтвера који се не
може преузети за приступ и коришћење мреже
засноване на рачунарству у облаку; омогућавање
привременог коришћења
онлајн оперативног
софтвера који се не може преузети за рачунарске
мреже и сервере; омогућавање привременог
коришћења онлајн рачунарског софтвера за
превођење, који се не може преузети; омогућавање
привременог
коришћења
онлајн рачунарског
софтвера који се не може преузети за коришћење у
апликацијама за праћење емитовања; омогућавање
привременог коришћења онлајн софтвера за
инвестирање који се не може преузети; омогућавање
привременог коришћења онлајн софтвера који се не
може
преузети;
омогућавање
привременог
коришћења онлајн софтвера који се не може
преузети за развој веб сајтова; омогућавање
привременог коришћења онлајн софтвера који се не
може преузети за увоз и управљање подацима;
омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера који се не може преузети за управљање
базом
података;
омогућавање
привременог
коришћења онлајн софтвера који се не може
преузети за управљање инвентаром; омогућавање
привременог коришћења пословног софтвера који се
не може преузети; омогућавање привременог
коришћења софтвера који се заснива на вебу;
повраћај података са паметних телефона; поправка
рачунарских програма; поправка рачунарског
софтвера; поправљање софтвера за рачунарске
системе; праћење ерозије и седиментације; праћење
квалитета
воде;
праћење
комерцијалних
и
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индустријских
постројења
ради
откривања
испарљивих и неиспарљивих органских једињења;
праћење процеса ради осигурања квалитета; праћење
телекомуникационих сигнала; преглед зграда ради
утврђивања присуства буђи: преглед робе ради
контроле
квалитета;
претварање
података
електронских информација; претварање података из
рачунарских програма или информисање [осим
физичког претварања]; претварање рачунарских
кодова за друге; претварање слика из физичких у
електронске медије; претварање текстова у
дигитални
формат;
привремено
електронско
складиштење
информација
и
података;
прилагођавање рачунарског софтвера; прилагођено
дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера;
припрема извештаја у вези са рачунарима;
програмирање
видео
игара;
програмирање
оперативног софтвера за рачунарске мреже и сер
вере;
програмирање
рачунарских
игара;
програмирање
рачунарских
анимација;
програмирање програма за обраду података;
програмирање рачунарског софтвера за електронске
речнике за превођење и базе података; програмирање
рачунарског софтвера за процену и израчунавање
података; програмирање рачунарског софтвера за
читање,
пренос
и
организовање
података;
програмирање
софтвера
за
видео
игрице;
програмирање софтвера за електронску обраду
података [ЕОР]; програмирање софтвера за Интернет
платформе; програмирање софтвера за Интернет
портале, причаонице, линије за ћаскање и Интернет
форуме; програмирање софтвера за информационе
платформе на Интернету; програмирање софтвера за
платформе електронске трговине; програмирање
софтвера за развој веб сајтова; програмирање
софтвера за увоз и управљање подацима;
програмирање софтвера за управљање базом
података; програмирање софтвера за управљање
енергијом; програмирање софтвера за управљање
инвентаром; програмирање телекомуникационих
софтвера;
пројектовање
алата;
пројектовање
екстеријера зграда; пројектовање ентеријера зграда;
пројектовање и коришћење системског софтвера;
пројектовање индустријског дизајна; пројектовање и
одржавање интернет страница; пројектовање и развој
оперативног системског софтвера; пројектовање и
развој програма за обраду података; пројектовање и
развој програма за рачунарске базе података;
пројектовање и развој рачунарских програма;
пројектовање и развој рачунарских система;
пројектовање и развој рачунарског софтвера за
обраду података; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; пројектовање и развој софтвера
за видео игрице; пројектовање и развој софтвера за
обраду слика; пројектовање и развој софтвера за
проналажење података; пројектовање и развој
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софтвера за рачунарске базе података; пројектовање
и развој телекомуникационих мрежа; пројектовање и
развој уграђених рачунарских програма [фирмвера];
пројектовање и развој управљачких софтвера
[драјвера]; пројектовање и развој уређаја за обраду
података; пројектовање машина, апарата и
инструмената;
пројектовање
механичких,
електромеханичких и оптоелектронских апарата и
инструмената;
пројектовање
механичких
и
микромеханичких
компоненти;
пројектовање
механичких компоненти; пројектовање оперативног
системског софтвера; пројектовање оптичких и
микрооптичких
компоненти;
пројектовање
рачунарског хардвера по захтеву корисника;
пројектовање рачунарског хардвера; пројектовање
рачунарског софтвера по захтеву корисника;
пројектовање рачунарског софтвера за обраду
података;
пројектовање
расветних
система;
пројектовање
рачунарске
мреже
за
друге;
пројектовање
телекомуникационе
опреме;
пројектовање софтвера за рачунарску базу података;
пројектовање уређаја за обраду података; процена
дрвне грађе; процена квалитета; процена и
испитивање некретнина на присуство опасних
материјала; процена фармацеутских производа;
процењивање драгог камења: пружање информација
о изради и развоју рачунарског софтвера, система и
мрежа; пружање информација у области дизајна
рачунарског софтвера; пружање информација у
области развоја рачунарског софтвера; пружање
компјутерских
капацитета
за
електронско
складиштење дигиталних података; пружање онлајн
софтвера за употребу у управљању базом података,
који није могуће преузети; пружање онлајн софтвера
за употребу у управљању ланцима снабдевања, који
није могуће преузети; пружање привремене употребе
онлајн софтвера за обраду текста, који није могуће
преузети; пружање привремене употребе онлајн
софтвера за потребе издаваштва и штампе, онлајн
non-downloadable; пружање техничких савета у вези
са рачунарима; пружање техничких информација у
вези
са
рачунарима;
пружање
техничких
информација о рачунарима, рачунарском софтверу и
рачунарским мрежама; пружање услуга осигурања
квалитета у области рачунарског софтвера; развој
алгоритама и метода израчунавања за обраду
телекомуникационих и навигационих података;
развој алгоритама и метода израчунавања за обраду
телекомуникационих и навигационих сигнала; развој
и испитивање метода израчунавања, алгоритама и
софтвера; развој и испитивање метода израчунавања,
алгоритама
и
софтвера
за
добијање
телекомуникационих и навигационих података;
развој и испитивање метода израчунавања,
алгоритама
и
софтвера
за
обраду
телекомуникационих и навигационих сигнала; развој
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и примена софтвера за испоруку мултимедијалних
садржаја; развој и тестирање рачунарског софтвера;
развој нових технологија за друге; развој,
програмирање и изнајмљивање програма за обраду
података; развој рачун ара; развој производа; развој
рачунарских база података; развој рачунарских
програма; развој рачунарских програма за
симулацију лабораторијских експеримената; развој
рачунарских програма за системе електронских каса;
развој рачунарских програма и софтвера за
рачунарске игре; развој рачунарских система; развој
рачунарских софтвера за рачунарски потпомогнуто
пројектовање/рачунарски
потпомогнуту
индустријску производњу [САD/САМ]; развој
рачунарских фирмвера: развој рачунарског софтвера;
развој рачунарског софтвера за израду електронских
водича за телевизијске програме; развој рачунарског
софтвера за коришћење код рачунарски-управљаних
система за комутацију; развој рачунарског софтвера
за коришћење код управљача које се могу
програмирати; развој рачунарског софтвера за
обраду података; развој рачунарског софтвера за
обраду текста; развој рачунарског софтвера за
портале логистике, управљања ланцем снабдевања и
електронског
пословања;
развој
рачунарског
хардвера; развој рачунарског хардвера за рачунарске
игре; развој рачунарског хардвера и софтвера; развој
решења за примену рачунарског софтвера; развој
система за обраду података; развој система за пренос
података; развој система за складиштење података;
развој система управљања енергијом и електричном
енергијом; развој софтвера за безбедан рад у оквиру
мреже; развој софтвера за видео игрице; развој
софтвера за комуникационе системе; развој софтвера
за обраду слика; развој софтвера за рачунарске игре;
развој управљачких програма [драјвера]; развој
управљачких програма и софтвера за оперативне
системе; развој уређаја за обраду података; развој
фармацеутских препарата; развој фармацеутских
препарата и лекова; рачунарске и технолошке услуге
за
обезбеђивање
личних
и
финансијских
информација; рачунарске и технолошке услуге за
уочавање неовлашћеног приступа подацима и
информацијама; рачунарске и технолошке услуге
које се односе на обезбеђивање компјутерских
података; рачунарске услуге, наиме, стварање
компјутерских
мрежно
заснованих
индекса
информација, интернет страница и ресурса;
рачунарске услуге у вези са електронским
похрањивањем података; рачунарски дизајн веб
страница; рачунарски инжењеринг; рачунарски
потпомогнуте услуге техничког пројектовања и
цртања;
рачунарски
потпомогнуто
техничко
пројектовање;
рачунарско
програмирање
за
енергетску индустрију; рачунарско програмирање за
медицински сектор; рачунарско програмирање за
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Ж
обраду података; рачунарско програмирање за
системе обраде података и системе комуникације;
рачунарско
програмирање
и
дизајнирање
рачунарског софтвера; реконструисање базе података
за друге; решавање проблема у виду дијагностике
проблема код потрошачке електронике; савети у вези
дизајнирања рачунарског хардвера; савети у вези са
дизајном рачунарских система; савети у вези са
дизајном рачунарског софтвера; саветовање из
области рачунарске и интернет безбедности и услуге
шифровања података; саветовање о дизајну и развоју
рачунарског софтвера; саветовање о контроли
квалитета; саветовање о пројектовању и развоју
програма за рачунарске базе података; саветовање о
пројектовању и развоју рачунарских програма;
саветовање о тестирању безбедности производа за
потрошаче; саветовање у вези истраживања у
области фармакогенетике; саветовање у вези са
архитектонским планирањем; саветовање у вези са
осигурањем квалитета; саветовање у вези са
пољопривредном хемијом; саветовање у вези са
фармацеутским
истраживањем
и
развојем;
саветовање у вези са дизајном; саветовање у области
архитектонског дизајна; саветовање у области
бактериологије;
саветовање
у
области
бактериолошког истраживања; саветовање у области
биологије; саветовање у области биохемије;
саветодавне и информативне услуге које се односе на
рачунарски софтвер; саветодавне и консултантске
услуге које се односе на рачунарски софтвер;
саветодавне услуге из области технолошког развоја;
саветодавне услуге које се односе на дизајн
ентеријера; саветодавне услуге које се односе на
истраживање у области генске терапије; саветодавне
услуге
које
се
односе
на
пројектовање
]176ЗОнутрашњег декора; саветодавне услуге у вези
са рачунарским софтвером; саветодавне услуге у
вези са тестирањем материјала; саветодавне услуге у
области развоја и унапређења квалитета софтверских
производа; сертификација дијаманата; скенирање
слика [претварање из физичких у електронске
медије]: софтверски инжењеринг: спровођење
испитивања у сврху контроле квалитета роба и
услуга; спровођење истраживања и техничких
пројектних студија које се односе на коришћење
природне
енергије;
спровођење
клиничких
испитивања за друге [научна истраживања];
спровођење клиничких испитивања у области
терапије акупунктуре; спровођење тестирања ради
контроле
квалитета;
спровођење
техничких
пројектних студија за грађевинске пројекте;
спровођење хемијских анализа; телекомуникациони
инжењеринг: студије техничке изводљивости;
студије инжењерске изводљивости; студије научне
изводљивости;
технички
развој
структурних
елемената, уређаја и система за соларне колекторе и
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фотонапонске централе; техничко истраживање у
области аеронаутике; техничко истраживање у
области смањивања емисије угљеника; техничко
мерење; техничко планирање и консултације у
области лаке индустрије; техничко пројектовање и
планирање електрана; техничко пројектовање и
планирање телекомуникационих мрежа; техничко
пројектовање и планирање телекомуникационе
опреме; техничко саветовање које се односи на
руковање рачунарима; техничко саветовање у вези са
употребом рачунарског хардвера; умножавање
рачунарског софтвера; управљање серверима за
електронску пошту; управљање рачунарским
пројектима у области електронске обраде података
[ЕОП]; услуге закупа времена коришћења рачунара;
услуге електронског складиштења за архивирање
електронских података; услуге индустријског
дизајна, истраживања, испитивања и анализе
посредством рачунара; услуге индустријског дизајна
уз
помоћ
рачунара;
услуге
индустријског
истраживања, испитивања и анализе; услуге
индустријског
развоја;
услуге
инжењерског
истраживања и услуге дизајна на пољу технологије
бушења; услуге инжењерског саветовања; услуге
интеграције
рачунарских
система;
услуге
информационе безбедности у виду заштите и
опоравка рачунарских података; услуге испитивања
за потврђивање квалитета или стандарда; услуге
испитивања и истраживања у вези са машинама,
уређајима и инструментима; услуге испитивања и
истраживања у области грађевинарства; услуге
испитивања и истраживања у области спречавања
загађења: услуге испитивања и истраживања у
области у области електричне енергије; услуге
испитивања и контроле животне средине; услуге
испитивања, надзора и истраживања у области
пољопривреде, узгајања стоке и одгаивачница риба;
услуге испитивања, надзора и истраживања у
области фармације, козметике и прехрамбених
намирница; услуге испитивања оптерећења интернет
странице; услуге испитивања посредством рачунара;
услуге испитивања ради контроле квалитета за
индустријске машине; услуге испитивања ради
контроле квалитета за опрему за хортикултуру;
услуге испитивања ради контроле квалитета за
пољопривредне машине; услуге испитивања ради
контроле квалитета за шумарску опрему; услуге
испитивања рачунарског хардвера и софтвера; услуге
испитивања рачунарског хардвера и софтвера који се
користе код система узбуњивања и праћења; услуге
испитивања употребљивости веб сајтова; услуге
испитивања система узбуњивања и праћења; услуге
истраживања за развој нових производа; услуге
истраживања и дизајна; услуге истраживања и
развоја за фармацеутску индустрију; услуге
истраживања и развоја које се односе на
ЗИС / RS / IPO
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аутомобилске гуме; услуге истраживања и развоја
које се односе на вакцине; услуге истраживања и
развоја које се односе на вакцине и лекове; услуге
истраживања и развоја које се односе на вештачка
ђубрива; услуге истраживања и развоја које се
односе на мерну и регулациону технологију; услуге
истраживања и развоја које се односе на рачунарски
софтвер; услуге истраживања и развоја које се
односе на рачунарски хардвер; услуге истраживања и
развоја које се односе на рачунарски хардвер и
софтвер; услуге истраживања и развоја које се
односе на соларне ћелије и производњу електричне
енергије; услуге истраживања и развоја у вези са
медицином; услуге истраживања и развоја у области
антитела; услуге истраживања и развоја у области
бактериологије; услуге истраживања и развоја у
области биотехнологије; услуге истраживања и
развоја у области биохемије; услуге истраживања и
развоја у области дијагностичких препарата; услуге
истраживања и развоја у области имунологије;
услуге истраживања и развоја у области
имунохистологије; услуге истраживања и развоја у
области инжењеринга: услуге истраживања и развоја
у области микроорганизама и ћелија; услуге
истраживања и развоја у области система експресије
гена: услуге истраживања и развоја у области
технологије антитела; услуге истраживања и развоја
у области физике; услуге истраживања и развоја у
области хемије; услуге истраживања и развоја у
области
цитологије:
услуге
истраживања,
испитивања и анализе; услуге истраживања ради
лоцирања нафте и гаса; услуге истраживања у
области протеина, антитела, микроорганизама и
ћелија; услуге компјутерског програмирања за
потребе заштите софтвера; услуге контроле
квалитета воде; услуге контроле квалитета за
потребе сертификације; услуге контроле квалитета и
аутентификације; услуге кућне инспекције и мерења
ради утврђивања стања некретнине; услуге
лабораторија за оптичка истраживања; услуге
лабораторија за стоматолошка истраживања; услуге
лабораторијских биолошких истраживања; услуге
лабораторијских хемијских истраживања; услуге
машинства и електротехнике; услуге миграције
података; услуге одржавања и саветовања које се
односе на софтвер који се користи у области
електронске трговине; услуге обезбеђивања рачун
ара ради заштите од нелегалног приступа мрежи;
услуге откривања радона; услуге откривања лекова;
услуге оцене стања животне средине; услуге
планирања и дизајнирања изгледа стерилних
окружења; услуге подршке за рачунарски софтвер;
услуге поморског геодетског надзирања; услуге
праћења животне средине; услуге прегледа нових и
половних возила за лица која купују или продају
своја возила; услуге проверавања аутентичности
ЗИС / RS / IPO

Ж
дијаманата и сертификације; услуге програмирања у
области информационих
технологија;
услуге
пројектовања из области грађевинарства које се
односе на наводњавање; услуге пројектовања и
планирања изградње и консултације које се односе
на то; услуге пројектовања у вези са архитектуром уз
помоћ рачунара; услуге пројектовања у вези са
грађевинарством; услуге пројектовања у вези са
грађевинским пројектима уз помоћ рачунара; услуге
пројектовања у области бродоградње; услуге развоја
видео игрица; услуге развоја базе података; услуге
развоја у области рачунарског софтвера и
саветодавне услуге у вези са тим; услуге рачунарског
програмирања за електронску заштиту података;
услуге рачунарског програмирања за комерцијалну
анализу и извештавање; услуге рачунарског
програмирања за складиштење података; услуге
рачунарског програмирања које се односе на
мултимедијске и интерактивне апликације; услуге
саветовања и информисања о пројектовању и развоју
периферних уређаја прилагођених за употребу с
рачунарима; услуге саветовања и информисања о
пројектовању и развоју рачунарског хардвера; услуге
саветовања
и
истраживања
у
области
информационих технологија; услуге саветовања о
пројектовању и развоју рачунарског хардвера; услуге
саветовања у вези са софтвером који се користи у етрговини; услуге сигурносних копија на даљину;
услуге складиштења електронских података и услуге
чувања
резервне
копије
података;
услуге
софтверског инжењеринга за програме обраде
података; услуге техничке подршке за рачунарски
софтвер; услуге техничких консултација које се
односе на дизајн рачунарског хардвера, софтвера и
периферних рачунарских уређаја; услуге техничких
консултација које се односе на инсталацију и
одржавање рачунарског софтвера; услуге техничких
консултација које се односе на примену и
коришћење рачунарског софтвера; услуге техничких
консултација које се односе на услуге истраживања
исхране и додатака исхрани; услуге техничких
консултација које се односе на развој производа;
услуге техничких консултација у области екологије;
услуге техничког дизајна; услуге техничког
испитивања и контроле квалитета; услуге техничког
мерења; услуге техничког мерења и испитивања;
услуге техничког пројектовања које се односе на
водоводне инсталације; утврђивање проблема код
рачунарског
софтвера
[техничка
подршка];
утврђивање проблема са рачунарским софтвером;
утврђивање проблема са рачунарским хардвером
коришћењем софтвера; фармацеутско истраживање и
развој;
фармацеутско
истраживање;
фотограметријске услуге.
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Ж
(111) 80766
(210) Ж- 2021-100

(181) 25.01.2031.
(220) 25.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) PHARMAIDEA d.o.o. Beograd - Zvezdara,
Војводе Симе Поповића 4, 11000 , Београд, RS
(740) Адвокат Андреј Прекајски, Светозара
Марковића 67/1, 11000, Београд
(540)

(540)

(531) 02.09.01; 05.07.06; 08.07.08; 24.17.05; 25.03.01;
25.05.02; 26.03.01; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.15
(591) црвена, жута, окер, бела, црна, браон
(511) Кл. 30: флипс, тортиља чипс – кукурузни чипс
производ, производи од житарица, грицкалице на
бази житарица, слани штапићи.
(531) 01.15.21; 24.17.07; 26.01.06; 26.15.01; 27.05.01;
29.01.06
(591) сребрна, сива.
(511) Кл. 5: витамински препарати; додаци исхрани;
додаци исхрани који садрже витамине; протеини као
додатак исхрани.
Кл. 20: посуде, пластичне за амбалажу.
Кл. 32: напици за спортисте обогаћени протеинима.

(111) 80769
(210) Ж- 2020-2226

(181) 15.12.2030.
(220) 15.12.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) Кристина Бандука, Добротић б.б.,
18400, Прокупље, RS
(540)

(111) 80767
(210) Ж- 2020-1607

(181) 22.09.2030.
(220) 22.09.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11000, Београд, RS
(540)
(531) 11.03.02; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна.
(511) Кл. 33: алкохолна пића; алкохолна пића која
садрже воће; алкохолни напици од воћа; дестилована
жестока пића; дестилована пића; жестока алкохолна
пића [дестилована]; јабуковача; јабуковаче; киршч,
вишњевача; крушковача; медовина.

(531) 02.09.01; 05.07.06; 08.07.08; 19.03.05; 24.17.05;
25.03.01; 25.05.02; 26.03.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) црвена, жута, окер, бела, црна, браон
(511) Кл. 30: флипс, тортиља чипс – кукурузни чипс
производ , производи од житарица, грицкалице на
бази житарица, слани штапићи.
(111) 80768
(210) Ж- 2020-1586

(181) 21.09.2030.
(220) 21.09.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
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(111) 80770
(210) Ж- 2020-1700

(181) 06.10.2030.
(220) 06.10.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) Kardex Holding AG, Thurgauerstrasse 40, CH8050 Zürich, CH
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

KARDEX
(511) Кл. 7: машине и апарати за складиштење,
прикупљање, слање, дистрибуцију, контролу
инвентара, подизање и механичко померање,
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
транспорт, руковање, аутоматски утовар, истовар и
аутоматизовано складиштење, уклањање или
повраћај робе (нарочито из складишта или
продавница), за померање/управљање, заједно са
руковањем, нарочито апарати и уређаји за механичко
постављање на високе полице и руковање робом,
интегрисане високе сталаже и апарати за руковање и
прилагођени уређаји за робу; инструменти за
складиштење; машине за попуњавање/складиштење
и аутоматско пуњење сталажа; инсталације и апарати
за утовар, складиштење и аутоматизовано и
аутоматско уклањање; уређаји за архивирање и
складиштење; постројења за складиштење робе,
механички апарати за организацију, вертикалне
вртешке, укључујући апарате за руковање,
електронска контролна постројења за складиштење и
испоруку делова, резервних делова и алата;
аутоматски
и
полуаутоматски
механички
утоваривачи-истоваривачи, укључујући покретне
траке и системе за проток материјала; аутоматски
распоређивачи складишног простора; машине,
машински делови, контролни апарати и инструменти
за управљање свим горе наведеним апаратима и
машинама, опрема за утовар, апарати за утовар и
постројења за утовар, машине за убацивање робе и
материјала и машине за утовар робе и материјала;
роботи (машине); ролери и траке, роботизовани
уређаји; каишеви и ролери, покретне траке;
аутоматске покретне траке; ваљкасти лежајеви;
куглични лежајеви; механички апарати за пуњење;
машине за аутоматску дистрибуцију; моторизоване
високе полице за складиштење све робе и артикала и
електричне опреме за складиштење; делови и
компоненте
за
сву
наведену
робу.
Кл. 9:
електронски апарати и инструменти;
рачунари; компјутерски хардвер; рачунске машине;
компјутерски софтвер; уређаји за дигитализацију
слика; електронски апарати и инструменти,
компјутерски хардвер и софтвер за складиштење,
канцеларијску
организацију
и
логистичко
управљање; електронски апарати и инструменти,
компјутерски хардвер и софтвер за складиштење и
надзор инсталација за складиштење робе, уређаја за
складиштење, вертикалних вртешки, аутоматских
дистрибутера за складиштење, индустријских уређаја
и машинских алата; компјутерски програми и
софтвер који се користи са електронским апаратима
и инсталацијама за складиштење, аутоматски уређаји
за пуњење и повраћај, инсталације за складиштење
артикала, уређај за складиштење, вертикалне
вртешке, аутоматски дистрибутери за складиштење и
за праћење инсталација и опреме за пуњење,
руковање материјалима и/или за надзор и управљање
инвентаром, опрема за надзор за руковање
инсталацијама и/или за сталке са високим полицама;
компјутерски програми и софтвер за управљање
ЗИС / RS / IPO

Ж
документима; компјутерски екрани; дисплеј уређаји
и апарати за дистрибуцију; електрични уређаји у
сигурносне сврхе; сигурносни апарати; контролне
јединице
и
централне
процесне
јединице;
микропроцесори,
фотографски
апарати
и
инструменти; електричне инсталације против крађе;
звона (апарати за упозоравање); апарати и
инструменти
за
снимање,
прикупљање,
репродукцију, процену, приказ, увећање, редукцију,
објављивање,
пројектовање,
ажурирање
и
складиштење
информација;
електрични
и
електронски апарати и инструменти за снимање,
архивирање,
складиштење
и
прикупљање
докумената, досијеа или слично; компјутерски
апарати и опрема; делови и опрема за сву наведену
робу која је укључена у ову класу.
Кл. 20: намештај; сталаже, полице и ормани и системи
који се састоје од њих; покретне сталаже и полице;
сталаже и полице за складиштење; металне сталаже,
високе полице и високе сталаже; метални плакари;
држачи и контејнери; плакари за складиштење алата и
делова и компонената за исте; канцеларијски намештај,
канцеларијске сталаже; електромеханички ротациони
системи двоструке збијености за архивирање/
складиштење/прикупљање, у виду ормана за документа;
сталаже за заштиту докумената и држача рачунарских
података, отпорни на пожар и провалу; писаћи столови;
делови и компоненте за сву наведену робу.
Кл. 37: конструисање; инсталирање, одржавање,
сервисирање, поправка и рестаурација апарата и
инструмената, нарочито апарата и инструмената за
складиштење, прикупљање, дистрибуцију, пренос,
надзор инвентара, подизање и механичко кретање,
као што су инструменти за архивирање, аутоматски
уређаји за пуњење и повраћај, инсталације за
складиштење робе, уређаји за складиштење,
вертикалне вртешке, аутоматски дистрибутери за
складиштење;
инсталирање,
одржавање,
сервисирање, поправка и реновирање канцеларијске
опреме,
рачунара,
сигурносних
апарата
и
електричних апарата и инструмената за складиштење
и прикупљање података; накнадно опремање и
преуређивање машина; саветодавне услуге за
претходно наведене услуге; услуге консултације из
области
инсталирања,
поправке,
одржавања,
сервисирања и реновирања апарата и машина.
Кл. 42:
анализа компјутерских система;
компјутерско програмирање; дизајн и развој
компјутерског хардвера и софтвера, нарочито за
машине и апарате; изнајмљивање и закуп
компјутера, софтвера, компјутерског хардвера;
саветодавне услуге за све наведене услуге;
саветодавне услуге из области инсталирања,
поправке, сервисирања, одржавања и обнављања
компјутерског софтвера; услуге техничке подршке
који се односе на софтвер.
187

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7

Ж
(111) 80771
(210) Ж- 2021-24

(181) 11.01.2031.
(220) 11.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Shenzhen World Link Trading Co.,Ltd., Room
2003, 20 floor, Tower C, Quan Xing Square,No.38,
Hong Li Rd., Huan Qiang Bei Street, Fu Tian District, ,
Shenzhen City ,Guang Dong Province, , CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

LIVERSET
(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) 80774
(210) Ж- 2021-87

(181) 21.01.2031.
(220) 21.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) ORSUS DOO BEOGRAD, Бранислава Нушића
10, 11272, Београд-Добановци, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
(531) 27.01.11; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Кл. 9: апарати за обраду података; рачунарска
меморија, уређаји; тастатуре за рачунаре; читачи
[опрема за обраду података] ; читачи бар-кодова;
компјутерске периферне јединице; централна
јединица за обраду података [процесор]; спојнице
[опрема за обраду података]; миш [рачунарска
периферна
опрема];
подлоге
за
"мишеве";
слушалице; кутије за звучнике; контролне табле [за
струју]; прекидачи, електрични; микрофони; видео
екрани; камкордери; кучишта ѕа рачунаре.
(111) 80772
(210) Ж- 2021-14

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) ARISTON THERMO S.p.A., Viale Aristide
Merloni,45, 60044 FABRIANO (ANCONA), IT
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

TurboXC
(511) Кл. 11: грејачи воде; котлови за грејање;
инсталације за грејање; пумпе за грејање; клима
уређаји; горионици за инсталацију за грејање;
фенови [делови инсталација за климатизацију];
соларни
топлотни
колектори
[за
грејање];
инсталације за грејање на соларну енергију.
(111) 80773
(210) Ж- 2021-99

(181) 25.01.2031.
(220) 25.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) 3 STARS PHARMA DOO BEOGRAD,
Takovska 13, 11000, Beograd, RS
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(531) 27.05.01; 27.05.10
(526) na element "ACCESSORIES"
(511) Кл. 9: кутије за наочаре, торбе и навлаке за
лаптопове, навлаке и футроле за паметне телефоне,
футроле
за
паметне
рачунаре.
Кл. 14: наруквице, брезлетне, привесци, ситни
украси, брошеви, ланчићи, огрлице, шнале за
кравате, игле за кравате, привесци за кључеве, кутије
за
накит,
торбице
за
накит,
минђуше.
Кл. 18: женске ташне, кожни каишеви, футроле за
висит карте, кишобрани, футроле за кишобране,
ранчеви, џепни новчаници, торбе за куповину са
точкићима, торбе за куповину, торбе за плажу, ручне
торбице, путне торбе, кофери, путни комплети од
коже, новчаници, футроле од коже или вештачке
коже, путне торбе за одећу, футроле за кључеве,
мрежасте торбе за куповину, мали кофери, футроле
за кредитне картице, кутије за висит карте, ознаке за
пртљаг, ознаке за путне торбе, кофери са точкићима,
компресоване торбе прилагођене за пртљаг.
Кл. 20: декоративни јастучићи, огледала, рамови за
слике, навлаке за одећу, пластичне копче за
затварање торби, корпе за ношење ствари, јастуци на
надувавање.
Кл. 21: тоалетни несесери, сервиси за чај, шољице,
шоље, посуде за бомбоне.
Кл. 25: обућа, сандале за купатило, папуче за
купатило, беретке, трегери, држачи панталона,
шалови за врат, грејачи за врат, кабанице, каишеви,
ЗИС / RS / IPO
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шалови, шешири, штитници за уши, рукавице,
мараме, ешарпе као одевни предмети, муфови,
рукавице без прстију, папуче, пелерине, траке за
главу, сари, капе за туширање, џепне марамице,
маске за спавање.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; услуге у вези са
прометом на велико и мало кутија за наочаре, торби
и навлака за лаптопове, навлака и футрола за
паметне телефоне, футрола за паметне рачунаре,
наруквица, брезлетни, привезака, ситних украса,
брошева, ланчића, огрлица, шнала за кравате, игли за
кравате, привезака за кључеве, кутија за накит,
торбица за накит, минђуша, женских ташни, кожних
каишева, футрола за висит карте, кишобрана,
футрола за кишобране, ранчева, џепних новчаника,
торби за куповину са точкићима, торби за куповину,
торби за плажу, ручних торбица, путних торби,
кофера, путних комплета од коже, новчаника,
футрола од коже или вештачке коже, путних торби за
одећу, футрола за кључеве, мрежастих торби за
куповину, малих кофера, футрола за кредитне
картице, кутија за висит карте, ознака за пртљаг,
ознака за путне торбе, кофера са точкићима,
компресованих торби прилагођених за пртљаг,
декоративних јастучића, огледала, рамова за слике,
навлака за одећу, пластичних копчи за затварање
торби, корпи за ношење ствари, јастука на
надувавање, тоалетних несесера, сервиса за чај,
шољица, шоља, посуда за бомбоне, обућа, сандала за
купатило, папуча за купатило, беретки, трегера,
држача панталона, шалова за врат, грејача за врат,
кабаница, каишева, шалова, шешира, штитника за
уши, рукавица, марама, ешарпи као одевних
предмета, муфова, рукавица без прстију, папуча,
пелерина, трака за главу, сарија, капа за туширање,
џепних марамица, маски за спавање; рекламирање
преко плаката, услуге агенција за увоз и извоз,
уређивање излога, манекенске услуге у циљу
рекламирања
или
продајних
промоција,
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе, онлајн рекламирање на друштвеној мрежи,
писање рекламних текстова, организовање модних
ревија у промотивне сврхе, производња рекламних
филмова, пружање пословних информација путем
Интернет странице, обезбеђивање онлине тржишта
за купце и продавце роба и услуга, изнајмљивање
билборда (паноа за рекламирање), писање текстова
за рекламне намене, услуге пописивања поклона,
циљни маркетинг.
(111) 80775
(210) Ж- 2021-83
(300) 35449 17.12.2020. AD.
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(181) 21.01.2031.
(220) 21.01.2021.
(151) 30.06.2021.

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

L & M LEAF MAESTRO
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљачи; шибице.
(111) 80776
(210) Ж- 2021-84

(181) 21.01.2031.
(220) 21.01.2021.
(151) 30.06.2021.

(300) 35444 11.12.2020. 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)

L & M LEAF MASTER
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљачи; шибице.
(111) 80777
(210) Ж- 2021-29

(181) 13.01.2031.
(220) 13.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Eleks-M doo, Војводе Степе 301,
11000, Београд, RS
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(531) 24.17.04; 27.05.17; 28.05.00
(511) Кл. 33: алкохолна пића; алкохолни напици од
воћа; дестилована жестока пића; дестилована пића;
жестока алкохолна пића [дестилована]; жестока
пића.
(111) 80780
(210) Ж- 2021-105

(531) 21.01.09; 25.07.25; 26.04.16
(511) Кл. 9:
рачунарски програми, рачунарски
софтвери, софтвери за рачунарске игре.
Кл. 28: апарати за игре на срећу, слот машине,
чипови за игре на срећу.
Кл. 41: услуге разоноде, услуге игара на срећу,
услуге игара пружених онлине са рачунарске мреже.
Кл. 42:
рачунарско програмирање, одржавање
рачунарског софтвера.
(111) 80778
(210) Ж- 2021-110

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO PANTRANSPORT
DOO PANČEVO, Војводе Радомира Путника 33,
Панчево, RS
(740) Адвокат Миона Делић, Краљице Марије 49а,
Београд
(540)

(531) 06.07.01; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.03; 29.01.06
(591) сива, зелена.
(511) Кл. 39: превоз аутобусом; услуге превоза за
туристичка разгледања; транспортне услуге; превоз
путника; превоз туриста; изнајмљивање путничких
аутобуса; организовање превоза за туристичка путовања;
перонизација; услуга продаје аутобуских карата.
(111) 80779
(210) Ж- 2021-91

(181) 22.01.2031.
(220) 22.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Игор Петровић, Крагујевачки октобар 9,
18300, Пирот, RS
(540)
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(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ
ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,
Милоја Ђака бр. 2, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.07; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела.
(511) Кл. 35:
услуге управљања пословним
пројектима за грађевинске пројекте.
Кл. 37: постављање и поправка електричних уређаја;
уградња и поправка противпожарних аларма;
уградња и поправка противпровалних аларма;
постављање и поправка апарата за климатизацију;
изградња; рушење објеката; постављање и
поправљање
складишта;
изградња
фабрика;
инсталирање, одржавање и поправка машина;
зидарство; изградња и одржавање цевовода;
молерски
радови,
спољни
и
унутрашњи;
малтерисање;
асфалтирање;
водоинсталатерске
услуге; поправка пумпи; инсталирање и поправљање
расхладне опреме; зидарске услуге; пружање
информација у вези са изградњом; уградња прозора и
врата; консултације о грађењу.
Кл. 39: испорука робе.
Кл. 42: архитектонске услуге; саветовање из области
архитектуре; грађевинско пројектовање; дизајн
ентеријера
[уређење
унутрашњег
простора];
инжењерске услуге; геодетско мерење; рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског хардвера;
одржавање
рачунарског
софтвера;
анализе
рачунарских система; инсталирање рачунарског
софтвера; праћење рачунарских система даљинским
приступом; контрола квалитета.
(111) 80781
(210) Ж- 2021-109

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
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(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

DIRIGENT
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(111) 80782
(210) Ж- 2020-2276

(181) 23.12.2030.
(220) 23.12.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) Event Media doo, Ламартинова бр.20,
11050, Београд, RS
(740) Адвокат Светлана М. Струнић, Голубачка бр.
7, 11050, Београд
(540)

(531) 11.01.02; 11.01.04; 20.01.15; 26.04.16; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) пудер роза, зелена, лимунзелена, плава, бордо,
тамно љубичаста, светло љубичаста.
(511) Кл. 8: стони прибор за јело, као што су ножеви,
виљушке и кашике, укључујући и оне направљене од
драгоцених метала.
Кл. 9: апарати и инструментиза вагање, мерење;
мелодије, слике, позадине, игре, и музика за мобилне
телефоне који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; играни
филмови,телевизијски програми и аудио-визуелни
садржај са играним филмовима и телевизијским
забавним програмом који се могу преузети са
интернета;играни филмови, телевизијски програми и
аудио-визуелни садржај са играним филмовима и
телевизијским забавним програмом који се могу
гледати на интернету у реалном времену;
рачунарски софтвер и апликације; рачунарски
софтвер за бележење кулинарских рецепата;
рачунарски софтвер за преузимање и складиштење
кулинарских рецепата; унапред снимљене касете,
двд и цд са играним филмовима и телевизијским
забавним програмом; подлоге за мишеве; украсни
магнети; наочаре за сунце.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 16:
штампане ствари; фотографије;
канцеларијски материјал; уметнички материјали;
кичице; канцеларијски прибор (изузев намештаја);
материјали за обуку и наставу из области
кулинарства (изузев апарата); пластични материјал
за паковање (који није укључен ти друге класе);
папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење, облагање]; упијајуће фолије од папира или
пластике за паковање хране; врећице [коверте, кесе]
од папира или пластике, за паковање; пластична,
мехураста амбалажа за паковање или умотавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; магазини, часописи, књиге;
папирна роба; прибор за писање; постери;
разгледнице; регистратори; свеске; фасцикле;
блокови; свеске за писање рецепата; листићи за
поруке; адресари; роковници; корице за књиге;
налепнице за кола; сличице; албуми са сличицама;
стони календари; зидни календари; маркери за
књиге; картице са рецептима за мењање; зидне и
друге фотографије; честитке.
Кл. 20: посуде, пластичне за амбалажу.
Кл. 21: крцкалице за орахе; кухињски прибор за
припремање хране; кухињски прибор за сервирање
хране; кухињски прибор за припрему роштиља;
посластичарски прибор; посуде за припремање
хране; посуде за сервирање хране; посуде за
сервирање алкохолних и безалкохолних пића; шоље
за топле и хладне напитке; чаше за алкохолна и
безалкохолна пића; посуде за сервирање топлих и
хладних напитака.
Кл. 25: одећа и покривала за главу за мушкарце;
одећа и покривала за главу за жене; дечја одећа и
покривала за главу; одећа и покривала за главу
намењена за ношење приликом припреме и
сервирања хране.
Кл. 29: јела, напици и прерађевине који се користе у
исхрани и су укључени у класу 29, а углавном се
састоје од меса и/или рибе и/или живине и/или
дивљачи и/или кобасица и/или воћа и/или поврћа
и/или печурака и/или кромпира и/или сира и/или
павлаке и/или других млечних производа, са или без
додатог пиринча и/или тестенина; напици на бази
млека; напици као замена за млеко; јаја;
неароматизоване
и
незачињене
семенке
припремљене за људску исхрану.
Кл. 30: брашно, хлеб и производи од житарица; јела
од тестенина; припремљена јела, укључена у класу
30, која се углавном састоје од пиринча и/или
тестенина са додатком других намирница биљног и
животињског порекла које се користе у исхрани;
укључујући горе наведену робу која је расхлађена
или замрзнута; колачи и посластице; кафа; замене за
кафу; чај, какао; шећер; пиринач; тапиока; мед;
квасац; прашак за пециво; природни заслађивачи; со;
сенф; кечап; мајонез; сирће; сосови; зачини,
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прерађене мешавине зачина; лед; есенције за
исхрану, изузев етеричних есенција и есенцијалних
уља; омекшивачи за месо, за употребу у
домаћинству; везивни агенси за месо; ароме за пића,
које нису етерична уља; ароме за колаче, које нису
етерична уља; сладолед; прашкови за прављење
сладоледа; пудинг; препарати за учвршћивање
мућене павлаке, шлага; додаци за згушњавање хране
за кување; грицкалице; прополис, за исхрану;
матични млеч, за исхрану (не у медицинске сврхе);
чоколада и производи на бази какаоа, за исхрану;
декоративни јестиви производи за припрему
посластичарских производа, на бази шећера.
Кл. 32: пиво; минералне и газиране воде; безалкохолна
пића; воћни напици и воћни сокови; сокови од поврћа
[пића]; сирупи и други безалкохолни препарати за
производњу напитака; концентрати за употребу у
припреми безалкохолних пића; прашкови који се
користе у припреми безалкохолних пића; екстракти за
прављење пића; кашасти напици од воћа или поврћа;
спортска пића; изотоници.
Кл. 33: алкохолна пића [изузев пива]; алкохолне
есенције; алкохолни екстракти; воћни екстракти,
алкохолни; жестока пића и алкохолна пића;
аперитиви; препарати за прављење алкохолних пића.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; промотивне и
маркетиншке
услуге;
обезбеђивање
онлајн
рачунарских база података и онлајн база података
које је могуће претражити које садрже листе малих
огласа за робе и услуге; услуге онлајн малопродајних
објеката са робом и услугама који се могу преузети
са интернета; ширење огласа за друге путем
интернета; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора на интернету; услуге онлајн оглашавања и
рекламирања;
обезбеђивање
услуга
онлајн
лицитација; онлајн промоције.
Кл. 38: телекомуникације; услуге емитовања и
преноса телевизијског програма; услуге емитовања
радио програма; услуге емитовања и преноса тв
програма посредством интернета.
Кл. 41: образовне услуге из области кулинарства;
припремање обука из области кулинарства; разонода;
спортске и културне активности; онлајн издавање
електронских књига и часописа.
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; рачунарске
услуге у виду персонализованих веб страница са
подацима које уносе сами корисници, лични профили и
подаци; рачунарске услуге, наиме, хостинг онлајн
простора за друге за организацију и спровођење онлајн
састанака, окупљања и интерактивних дискусија;
обезбеђивање онлајн именика, база података и
претраживача за добијање података из широког спектра
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тема и области од општег интересовања путем
интернета; хостинг дигиталног садржаја на интернету,
наиме, онлајн дневници и блогови; обезбеђивање
привременог рачунарског софтвера који се не може
презети са интернета који се користи за прављење и
објављивање онлајн дневника и блогова; услуге
хостинга веб страница; рачунарске услуге, наиме,
обезбеђивање претраживача за добијање података на
глобалној рачунарској мрежи.
(111) 80783
(210) Ж- 2021-38

(181) 14.01.2031.
(220) 14.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.05; 26.04.07; 26.05.01; 26.05.11;
26.05.24; 26.11.07; 26.11.08; 26.11.09
(591) сива, бела.
(511) Кл. 9: коаксијални каблови; каблови за пренос
електричних и оптичких сигнала; електричне жице и
каблови; електрични водови; бакарна жица,
изолована; пресвучене електричне жице; снопови
електричних каблова; електронски контролери;
микропроцесорски контролери; етернет контролери.
(111) 80784
(210) Ж- 2021-36

(181) 14.01.2031.
(220) 14.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

Kyungshin
(511) Кл. 9: коаксијални каблови; каблови за пренос
електричних и оптичких сигнала; електричне жице и
каблови; електрични водови; бакарна жица,
изолована; пресвучене електричне жице; снопови
електричних каблова; електронски контролери;
микропроцесорски контролери; етернет контролери.
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(111) 80785
(210) Ж- 2021-115

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

MOGUL
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(111) 80786
(210) Ж- 2021-116

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

ENTER
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(111) 80787
(210) Ж- 2020-2098

(181) 02.12.2030.
(220) 02.12.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б. , Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

SOLUGAL
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; ђубрива за земљу и супстрате; ђубрива
за употребу у пољопривреди.
(111) 80788
(210) Ж- 2020-2099

(181) 02.12.2030.
(220) 02.12.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 1: хемијски производи који се употребљавају у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива за
земљу и супстрате; ђубрива за употребу у пољопривреди.
(111) 80789
(210) Ж- 2020-106

(181) 29.01.2030.
(220) 29.01.2020.
(151) 30.06.2021.

(300) 34659 08.01.2020. 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)

TROPICAL SWIFT
(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 eлектронским
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) 80790
(210) Ж- 2020-1177

(181) 14.07.2030.
(220) 14.07.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) ZELENGORA d.o.o., Николе Пашића 37, 31000
, Ужице, RS
(740) Ђорђе Дробац, Николе Пашића37, 31000, Ужице
(540)

LACERTUS
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Ж
(531) 07.01.09; 07.01.24; 26.01.16; 26.01.21; 26.01.22;
27.05.01; 29.01.03
(591) три нијансе светлозелене и две нијансе
тамнозелене боје.
(511) Кл. 43:
организовање хотелског смештаја;
пружање привременог смештаја; пружање привременог
смештаја за госте; пружање привременог смештаја у
апартманима; пружање привременог смештаја у
пансионима; пружање смештаја за одмор; пружање
смештаја у хотелима и мотелима; пружање хотелског
смештаја; резервација и ангажовање привременог
смештаја; резервација привременог смештаја у
викендицама; резервација хотелског смештаја; услуге
хотелског смештаја; пружање привременог смештаја у
опремљеним становима; резервација привременог
смештаја у хотелима и пансионима; услуге агенција за
смештај [хотелски, пансионски]; услуге агенције за
резервисање привременог смештаја; услуге агенције за
резервисање хотелског смештаја; пружање привременог
смештаја у хотелима, мотелима и пансионима;
резервација и услуге резервације за хотеле, ресторане и
туристички смештај; услуге пријема за привремени
смештај [организовање долазака и одлазака]; услуге
пружања хране и пића, као и привременог смештаја;
услуге туристичке агенције за резервисање привременог
смештаја; услуге резервације привременог смештаја у
виду резервисања и ангажовања еко-смештаја путем
вебсајта; добротворне услуге, наиме, пружање
привременог смештаја за децу са посебним потребама;
добротворне услуге, наиме, пружање привременог
смештаја у дечјим центрима за дневни боравак;
добротворне услуге, наиме, пружање привременог
смештаја у породичним дечјим домовима за дневни
боравак; пружање услуге склоништа за случај нужде, у
виду привременог смештаја; добротворне услуге у виду
пружања привременог смештаја у породичним дечјим
домовима за дневни боравак; консултантске услуге које
пружају телефонски кол-центри и линије за помоћ у
области привременог смештаја; пружање хране и
смештаја у здравственим центрима специјализованим за
промовисање општег здравља и добробити покровитеља.
(111) 80791
(210) Ж- 2020-2339

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 30.06.2021.
(732) DELFI KNJIŽARE DOO Beograd, Ресавска
33, Београд, RS
(540)
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(531) 09.01.10; 11.03.04; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21
(511) Кл. 16: папир; огласни панои од папира или
картона;
бележнице,
нотеси;
документација
(канцеларијска); слике (урамљене или неурамљене);
оловке; периодичне публикације; улазнице; писане
или цртане књиге; нотеси; каталози; папир за
паковање; магазини (периодични).
Кл. 25: обућа; капе; панталоне; доњи веш; чарапе;
одећа; комплети (одевни); сукње.
Кл. 35: лепљење огласа; лепљење огласа (плаката);
ширење рекламног садржаја; презентација робе;
испорука узорака; издавање рекламних текстова;
оглашавање; оглашавање (рекламирање) путем
радија телевизијске рекламе; уређивање излога;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; презентација производа у свим медијима
(средствима комуникације) у сврху продаје на мало;
савети за потрошаче (пружање комерцијалних савета
и информација потрошачима); спонзори (тражење
спонзора) маркетинг.
Кл. 43: услуге кафатерија.
(111) 80792
(210) Ж- 2021-21

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 30.06.2021.
(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
Црвенка, RS
(540)

TRIK CRUNCHY CRACKER
(511) Кл. 30: нацхос [тортиља чипс]; вон тон чипс;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; грицкалице од екструдиране пшенице;
грицкалице од екструдираног кукуруза; грицкалице
од кукурузног брашна са укусом сира; кекс који се
служи уз аперитив; кекс са укусом сира; кисело
тесто; кондиторски производи; крекери; крекери без
глутена; крекери за сир; кукурузни флипс са укусом
сира; кукурузни чипс; мешавине грицкалица које
садрже крекере, переце или кокице; пекарски
производи; переце; пецива; прерађене интегралне
житарице; слана пецива; слани бисквити; слани
колачићи; слани крекери; тортиља чипс; тортиља
чипс од интегралног брашна; тортиља чипс од
кукуруза; чипс на бази житарица; чипс [производ од
житарица]; чипс са путером од кикирикија
[кондиторски производи]; штапићи од хлеба;
штапићи са сиром.
(111) 80793
(210) Ж- 2020-1414

(181) 21.08.2030.
(220) 21.08.2020.
(151) 01.07.2021.
(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft,
Lassаllеstrasse 9, 1020 Beč, AT
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(740) Иван Јанковић, Његошева 54/I, 11000 Београд
(540)

A1 Alpha
(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. 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,
уређаји и производи за сексуалне активности.
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. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 37:
грађевинско конструисање објеката за
телекомуникације; поправљање телекомуникационих
објеката;
услуге
инсталирања
опреме
за
телекомуникацију.
Кл. 38:
услуге омогућавања једном лицу да
комуницира са другим; услуге омогућавања преноса
порука једне особе другој; услуге омогућавања
визуелне или говорне комуникације једне особе са
другом.
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Ж
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских
анализа
и
индустријских
истраживања; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица;
индивидуалне и друштвене услуге које пружају
други, ради задовољавања потреба појединаца у
телекомуникацијама.
(111) 80794
(210) Ж- 2021-108

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

SALSA
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(111) 80795
(210) Ж- 2021-111

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

TUNDRA
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(111) 80796
(210) Ж- 2021-101

(181) 25.01.2031.
(220) 25.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) NOVA ADRESA d.o.o. Beograd, Матошева 6,
Београд-Вождовац, RS
(740) Адвокат Милорад Рогић, Адмирала Гепрата 7,
Београд
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(531) 25.01.25; 27.05.14; 27.05.22; 28.05.00
(511) Кл. 29:
aлое вера за људску исхрану;
аранжмани од обрађеног воћа; андулете; бобичасто
воће, конзервирано; виршле; воће, конзервисано;
воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће,
прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни
желе;
воћни
чипс;
говеђа
супа;
грашак,
конзервирани; грицкалице на бази воћа; ђумбир,
конзервисани; ђумбиров џем; желе за исхрану;
замрзнуто-сушено месо; замрзнуто-сушено поврће;
зачињено коштуњаво воће; јогурт; какао путер за
исхрану; кисели краставац; кисели купус; кисело
млеко; кнедле на бази кромпира; кобасице; компоти;
ком пот од бруснице; конзервисана паприка;
конзервисана риба; конзервисан бели лук;
конзервисане
печурке;
конзервисано
месо;
конзервисано
поврће;
конзервисано
сочиво;
конзервисан пасуљ; концентрати на бази воћа за
кување; концентрати на бази поврћа за кување;
коштано уље за исхрану; краставчићи; кувано
поврће; кукуруз но уље за исхрану; кукуруз шећерац,
прерађен; лешници, припремљени; лимунов сок за
употребу у кулинарству; лук, конзервисан; маргарин;
маслине, конзервисане; маслиново уље за исхрану;
масне супстанце за производњу јестиве масти;
мермелада; месни екстракти; месо; месо у конзерви;
млевени бадем; милк шејк; мусеви од поврћа; мућена
павлака, шлаг; намази на бази орашастих плодова;
намази на бази поврћа; намирнице на бази рибе;
напици на бази бадемовог млека; напици на бази
кокосовог млека; напици на бази млека од
кикирикија; напици од млека, у којима млеко
преовлађује; напици са бактеријама млечне
киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено
млеко; омлети; павлака [биљна] на бази поврћа;
павлака [млечни производ]; парадајз пире; паста од
поврћа; пире од јабука; поврће, прерађено; поврће у
конзерви; путер; риба ни кисели купус; риба у
конзерви; рибљи филети; салате од воћа; салате од
поврћа; ролнице од купуса пуњене месом; састојци
за припремање супе; свињетина; свињска маст;
семенке, припремљене; сир; сириште, сирило;
сланина; смеше које садрже маст за кришке хлеба;
смрзнуто воће; сојино млеко; сојино уље за исхрану;
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сокови од поврћа за кување; сок од парадајза за
кување; суво грожђе; сунцокретове семенке,
припремљене; сунцокретово уље за исхрану;
сухомеснати производи; сушено поврће; уља за
исхрану; усољена риба; усољено месо; уштипци,
крофне од кромпира; уштипци од свежег сира; чипс
од
кромпира;
џемови;
шунка.
Кл. 32: aперитиви, безалкохолни; безалкохолна
пића; безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна
пића од сушеног воћа; безалкохолни воћни
екстракти;
безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни концентрати за прављење напитака;
безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни
напици са укусом кафе; безалкохолни напици са
укусом чаја; без алкохол ни приправци за прављење
напитака; воде [пића]; воћни нектар [безалкохолни];
воћни сокови; газирана вода; екстракти хмеља за
производњу пива; енергетска пића; изотоници;
јечмено вино [пиво]; квас; коктели, безалкохолни;
коктели на бази пива; лимунаде; литијум вода;
минерална вода [пиће]; напици за спортисте
обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, који
нису замена за млеко; напици од соје, осим замена за
млеко; освежавајућа без алкохолна пића; пиво;
пивски слад; пилуле за газирање пића; пића од
сурутке; прашкови за газирање пића; препарати за
прављење газиране воде; сирупи за лимунаде;
сирупи за пића; сладно пиво; сладовина; смутис
[кашасти напици од воћа или поврћа]; сода вода;
сокови од поврћа [пића]; сок од јабуке,
безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне воде;
шербети [пића]; шира; шира [неферментисана].
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; административне услуге за пресељење
пословања предузећа; административне услуге у вези
са упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање
информација у регистрима; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; ажурирање
огласних материјала; анализе цена и трошкова;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дистрибуција рекламно г
материјала; договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; изнајмљивање билборда [паноа за
рекламирање];
изнајмљивање
времена
за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање тржишта; компјутерско управљање
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подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
избором особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [рау per click оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање и
организационо саветовање; пословно управљање
хотелима; преговарање и закључивање пословних
трансакција за трећа лица; преговарање о пословним
уговорима за друге; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; преписивање кореспонденције
[канцеларијске услуге]; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; привремено
пословно управљање; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
производња рекламних филмова; продукција
програма телевизијске продаје; промоција продаје за
друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; развој концепта
оглашавања; рачуноводство; рекламирање на радију;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
ЗИС / RS / IPO
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састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стручне услуге о пословној ефикасности; тражење
спонзорства; управљање програмима лојалности
потрошача; управљање програмима за путнике који
често лете авионом; уређивање излога; услуге
агенција за запошљавање; услуге агенција за
пружање пословних информација; услуге агенција за
увоз и извоз; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге заказивања састанака
[канцеларијске услуге]; услуге комерцијалног
лобирања; услуге корпоративне комуникације;
услуге малопродаје уметничких дела од стране
уметничких галерија; услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге односа
са медијима; услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета; услуге подсећања на уговорене састанке
[канцеларијски послови]; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге поређења
цена; услуге пословног посредовања које се односе
на повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства; услуге посредовања у трговини; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
услуге праћења штампе; услуге претплате на новине
за друге; услуге пријављивања пореза; услуге
продаје путем лицитације; услуге рекламних
агенција; услуге телемаркетинга; услуге телефонских
централа; услуге телефонског одговарања за одсутне
претплатнике;
услуге
управљања
пословним
пројектима за грађевинске пројекте; услуге
фотокопирања; фактурисање; циљни маркетинг.
Кл. 41:
академије [образовне]; вођење часова
фитнеса;
електронско
издаваштво;
забава
посредством радија; извођење представа варијетеа;
извођење представа уживо; издавање књига;
издавање спортске опреме, осим возила; издавање
текстова, осим рекламних текстова; изнајмљивање
аудио опреме; изнајмљивање аудио снимака;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
сценског декора; изнајмљивање спортских терена;
изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање
филмова; испити из области образовања; клупске
услуге [забавне или образовне]; културне, образовне
или забавне услуге које пружају уметничке галерије;
микрофилмовање; настава, обука; образовање у
интернатима; образовне услуге које пружа ју
асистенти за лица са посебним потребама; обука
[тренирање]; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; онлајн издавање електронских књига и
часописа; организовање и вођење колоквијума;
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организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних догађаја; организовање модних ревија за
забавне сврхе; организовање представа, свечаности
[услуге импресарија]; организовање разгледања у
пратњи водича; организовање спортских такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
сценарија; писање сценарија, изузев за рекламне
сврхе; писање текстова; планирање забава [забава];
подучавање; подучавање аикида; подучавање џудоа;
позоришна продукција; покретне библиотеке;
практична настава [обука путем демонстрације];
превођење; пренос знања и искуства [обучавање];
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; продукција музике; продукција
представа; продукција радио и телевизијских
програма; производња филмова, који нису рекламни
филмови; професионално усмеравање [саветовање у
вези са образовањем или обуком]; пружање
информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга у области забаве
и разоноде; пружање услуга у области образовања;
резервисање седишта за приредбе, свечаности;
религијско образовање; снабдевање опремом за
рекреацију; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге игара пружених
онлајн са рачунарске мреже; услуге караока; услуге
клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање];
услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге
модела за уметнике; услуге монтаже видео записа за
манифестације;
услуге
музеја
[презентације,
изложбе]; услуге ноћних клубова [забава]; услуге
обданишта; услуге образовања које пружа ју школе;
услуге обуке које се пружа ју путем симулатора;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација, које се не могу преузимати; услуге
позајмљивања књига у библиотекама; услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге спортских кампова; услуге
синхронизовања; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
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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.
Кл. 43:
изнајмљивање апарата за осветљење;
изнајмљивање покретних грађевинских објеката;
изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање
просторија за састанке; изнајмљивање столова,
столица, столњака и стакленог посуђа; изнајмљивање
шатора; информације и савети у вези са припремањем
оброка; кетеринг хране и пића; обезбеђење услова за
камповање; пансион за животиње; пансионске услуге;
прављење скулптура од хране; резервисање пансиона;
резервисање привременог смештај а; услуге агенција за
смештај [хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге
вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила
барова; услуге пријема за привремени смештај
[организовање
долазака
и одлазака];
услуге
резервисања хотела; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.
(111) 80797
(210) Ж- 2020-1615

(181) 23.09.2030.
(220) 23.09.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина
Миланковића 1ж, 11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.01; 27.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) црна, бела, плава и љубичаста
(511) Кл. 9: дигитални видео снимачи; дигитални
процесори сигнала; компјутерски хардвер; конвертери за
кабловску телевизију; апарати за кодирање и декодирање
телевизијског и другог аудиовизуелног програма,
модерни, рутери, меморијске картице, софтвер (снимљени
програми); апликациони софтвер; апликације које се могу
преузети; рачунарски програми; рачунарски системи; све
напред наведено увези са end-to-end решењима
корисничке подршке и и Quality of Experience (QоЕ)
решењима.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 38: комуникација путем рачунарских терминала;
комуникација
оптичким
мрежама;
пружање
корисничког приступа глобалним рачунарским
мрежама; пружање приступа базама података; најам
времена приступа глобалним рачунарским мрежама;
услуге преноса података на мрежи рачунарских
система; омогућавање приступа рачунарским базама
података; стриминг [проток] података; све напред
наведено у вези са end-to-end решењима корисничке
подршке и и Quality of Experience (QоЕ) решењима.
Кл. 42: надгледање рачунарских система даљинским
приступом;
услуге
надгледања
рачунарских
безбедносних система; консултантске услуге у вези с
рачунарским системима; надзор рачунарских
система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у
вези са рачунарском и интернет безбедношћу;
саветодавне услуге у области сигурносног софтвера;
софтвер као услуга (СааС); рачунарство у облаку;
консултантске услуге у вези са информационом
технологијом (ИТ); хостинг сервера, платформа као
услугу [ПааС]; надгледање рачунарских система
ради откривања кварова; све напред наведено у вези
са end-to-end решењима корисничке подршке и и
Quality of Experience(QоЕ) решењима.
(111) 80798
(210) Ж- 2020-1617

(181) 23.09.2030.
(220) 23.09.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина
Миланковића 1ж, 11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Ж
програми; безбедносни софтвер који се може
преузети; помоћни, безбедносни и криптографски
софтвери;
рачунарски
системи;
интернет
безбедносни програми; рачунарске софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване.
Кл. 35: прикупљање информација у компјутерске
базе података; систематизација информација у
компјутерским базама података; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података.
Кл.
38:
телекомуникације;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; комуникација путем
рачунарских терминала; комуникација оптичким
мрежама; пружање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама; пружање приступа базама
података; повезивање телекомуникацијама са глобалном
рачунарском мрежом; најам времена приступа
глобалним рачунарским мрежама; услуге преноса
података на мрежи рачунарских система; омогућавање
приступа рачунарским базама података; стриминг
[проток] података.
Кл. 42: услуге истраживања, дизајна и развоја
рачунара и софтвера; програмирање за рачунаре;
креирање веб страница за друге; конверзија
рачунарских
програма
и
података;
развој
рачунарских система; дизајн рачунарског система;
анализа
рачунарског
система;
надгледање
рачунарских система даљинским приступом; услуге
надгледања рачунарских безбедносних система;
консултантске услуге у вези с рачунарским
системима;
надзор
рачунарских система
у
сигурносне сврхе; консултантске услуге у вези са
рачунарском и интернет безбедношћу; саветодавне
услуге у области сигурносног софтвера; софтвер као
услуга (СааС); рачунарство у облаку; консултантске
услуге у вези са информационом технологијом (ИТ);
хостинг сервера.
(111) 80799
(210) Ж- 2020-1329

(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.14
(591) црна, бела, плава и љубичаста
(511) Кл. 9: апарати за пренос сигнала; апарати за
снимање, пренос или репродукцију информација;
апарати и инструменти за електричну и електронску
контролу; апарати и инструменти за пријем и пренос
дигиталног и сателитског сигнала и интернета;
бежични
предајници;
бежични
пријемници;
дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални
видео снимачи; дигитални процесори сигнала;
компјутерски хардвер; конвертери за кабловску
телевизију; апарати за кодирање и декодирање
телевизијског и другог аудиовизуелног програма,
модеми, рутери, меморијске картице, софтвер
(снимљени програми); апликациони софтвер;
апликације које се могу преузети; рачунарски

ЗИС / RS / IPO

(181) 07.08.2030.
(220) 07.08.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) Димитрије Саратлић, Гандијева 66,
11070, Београд, RS
(540)

(531) 01.03.02; 25.03.03; 25.07.15; 26.02.03; 26.03.04;
26.04.06; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.13
(591) тамно браон, бела и жута.
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(511) Кл. 31: кукуруз; семе за пољопривредне
потребе; семе за сејање; семе за усеве.
Кл. 41: вођење конференција; издавање проспеката;
издавање рекламног материјала за потребе забаве и
подучавања; издавање штампаног материјала;
пружање услуге оспособљавања у области
пољопривреде, хортикултуре и шумарства.
Кл. 42: истраживања у области пољопривреде.
(111) 80800
(210) Ж- 2020-1347

(181) 13.08.2030.
(220) 13.08.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) Dragan Jovanović PR Zanatska radnja za
proizvodnju vina i rakija Galot , Војводе Мишића
127, 26320, Банатски Карловац, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51,
11050, Београд
(540)

(531) 02.03.08; 02.03.23; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.15
(591) црвена, зелена, тамно плава, светло плава,
наранџаста, црна, бела.
(511) Кл. 33: алкохолна пића на бази вина; аперитиви на
бази вина; аперитивна вина; бела вина; бокбуњају [црно
купиново вино]; вина од грожђа; вина розе; вино; кувано
вино; вина за кување; воћна вина; нискоалкохолно вино;
пенушава вина; пикет; сангрија; слатка вина; црвена
вина; шампањац; шери; готови коктели од вина.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.
(111) 80801
(210) Ж- 2021-85

(181) 21.01.2031.
(220) 21.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар
ослобођења 137, 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

200

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
(531) 24.17.25; 27.05.01; 28.07.00
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер и софтверске
апликације за мобилне уређаје; софтвер и апликације
за компјутере и мобилне уређаје који корисницима
дају савете и информације у вези козметике и
омогућавају да испробају козметику виртуелно;
рачунарски софтвер и мобилне апликације за
рачунаре, мобилне уређаје, таблете, преносне ручне
дигиталне уређаје за електронску комуникацију и
друге личне рачунарске уређаје за употребу у
пружању
информација
о
персонализованим
козметичким трендовима, трендовима лепоте и
стила, упутствима за шминкање, одабир нијанси
шминке, савети за наношење и препоруке за
козметичке производе и средства за негу; датотеке
слика које се могу преузети; електронске
публикације [које се могу преузети] које су доступне
на мрежи из базе података или са интернета;
програми
за
обраду
података;
рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски софтвер за електронску трговину који
омогућава корисницима да врше електронске
пословне трансакције преко глобалне рачунарске
мреже; рачунарски софтвер за контролисање и
управљање апликацијама сервера за приступ мрежи;
рачунарски софтвер за обраду података; рачунарски
софтвер преузет са интернета; софтвер за заштиту
приватности; софтвер за комуникацију за повезивање
корисника рачунарске мреже; софтвер за услуге
слање порука и електронске поште који се може
преузети; софтвери за препознавање лица; софтвери
и апликације за мобилне уређаје; апликације за
мобилне уређаје које се могу преузети; рачунарски
софтвер и софтверске апликације за преузимање за
уређивање и унапређивање фотографија, видео
снимака и слика; едукативни материјал за обуку и
веб емисије у области козметике и естетике који се
могу преузети са интернета; софтвер и мобилне
апликације за пружање информација о козметичким
производима; образовни рачунарски софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
дигиталне
фотографије,
илустрације,
звучни
клипови, видео клипови, фонтови, исечци кода и
графике који се могу преузети. подкастови који се
могу преузети; публикације које се могу преузети;
дигиталне књиге које се могу преузети; софтвери за
рачунарство у облаку који се могу преузети;
рачунарске графике које се могу преузети; дигитални
садржај који се може преузети; материјали за
образовне курсеве који се могу преузети; датотеке
слика које се могу преузимати; мултимедијски
фајлови који се могу преузети; мобилне апликације
које се могу преузети; дигитална музика која се може
преузети.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35: административна обрада компјутеризованих
захтева за куповину; административно обрађивање
налога; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; анализа података
добијених
истраживањем
тржишта;
анализа
пословног управљања и саветовање из области
пословања;
анализа
статистичких
података
добијених истраживањем тржишта; анализе података
и
статистика
добијених
из
маркетиншког
истраживања; анализе трошкова и цене коштања;
анализирање података и статистике добијених
истраживањем тржишта; анализирање тржишта;
давање смерница за рекламирање на интернету које
се може претражити; дељење материјала за
оглашавање путем електронске поште; дељење
реклама преко интернета; дистрибуција рекламног
материјала; економске прогнозе; електронска издања
штампаног
материјала
у
рекламне
сврхе;
електронско обрађивање података; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање дигиталних билборда [рекламних
паноа];
изнајмљивање
огласних
материјала;
изнајмљивање огласног простора на интернет
страницама; израда материјала за оглашавање;
израђивање и ажурирање рекламног материјала;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
интернет маркетинг; информативне, саветодавне и
консултантске услуге које се односе на пословно
управљање и пословну администрацију која се пружа
електронским путем или преко интернета;
испитивање брендова; испитивање јавног мњења;
комерцијалне информационе услуге доступне путем
интернета; консултантске услуге које се односе на
рекламирање,
оглашавање
и
маркетинг;
маркетиншко саветовање из области блокчејн
технологије и криптовалута; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга; обрада
текста; оглашавање плаћањем по клику [паy пер
цлицк оглашавање]; оглашавање путем банера;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање и спровођење маркетиншких догађаја;
организовање, управљање и надзор програма
лојалности и подстицајних програма; позиционирање
бренда; преговарање о пословним уговорима за
друге; представљање роба и услуга путем
електронских средстава; пружање клијентима
информација које се односе на козметику; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима;
дизајнирање
рекламног
материјала;
услуге
велепродаје везане за прибором за улепшавање
људи; услуге велепродаје везане за производе који се
ЗИС / RS / IPO

Ж
користе у образовне сврхе; услуге велепродаје везане
за софтвер; услуге велепродаје везане за средства за
личну хигијену; услуге давања пословних савета који
се односе на оснивање и рад франшиза; услуге
заказивања састанака и канцеларијске услуге; услуге
малопродаје везане за електронска издања која се
могу преузимати са интернета; услуге малопродаје
везане за медицинске инструменте; услуге
малопродаје везане за медицинске уређаје; услуге
малопродаје везане за прибор за улепшавање за
људе; услуге малопродаје везане за уређаје за
тамњење коже; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику, тоалетне потрепштине, сапуне и
детерџенте; услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и санитарних
препарата и медицинског материјала; услуге
малопродаје и велепродаје за козметичке производе;
услуге малопродаје које се односе на наручивање
козметике путем поште; услуге малопродаје и
велепродаје за ручне алате; услуге малопродаје и
велепродаје за медицинске апарате; услуге
малопродаје и велепродаје за лекове; услуге
малопродаје које се пружају онлајн; услуге
малопродаје медицинских инструмената; услуге
малопродаје
медицинских
уређаја;
услуге
наручивања преко интернета; услуге онлајн
малопродаје и велепродаје козметичких препарата;
услуге
онлајн
малопродаје
и
велепродаје
медицинских уређаја; услуге онлајн малопродаје и
велепродаје медицинских инструмената; услуге
продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара
преко интернет продавница; услуге продаје
козметике и шминке преко интернет продавница;
фактурисање.
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;
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера;
ажурирање софтвера за паметне телефоне;
омогућавање привременог коришћења софтверских
апликација које се не могу преузети, доступних
преко веб сајта; писање и ажурирање рачунарског
софтвера;
програмирање
мултимедијских
апликација; дизајнирање, развој и имплементација
софтвера; услуге рачунарског програмирања које се
односе на мултимедијске и интерактивне апликације;
дизајн и развој софтвера за развој веб сајтова; дизајн
и развој софтвера у области козметичких
формулација и израду формула за личну негу, израду
формула за козметичке сировине, израду формула за
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Ж
мешање козметичких сировина; консултације у
области козметике; изнајмљивање рачунарског
софтвера;
поправка
рачунарског
софтвера;
саветовање у области рачунарског софтвера.
(111) 80802
(210) Ж- 2020-1817

(181) 19.10.2030.
(220) 19.10.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) SKY CORPORATION d.o.o., Димитрија
Туцовића 28а, 11050, Звездара, RS
(740) Адвокат Владица Станић, Стјепана Љубише 10,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.17; 29.01.06
(591) сива (#43464E)
(511) Кл. 9: пуњачи за електричне акумулаторе;
кутије за звучнике; тонски носачи звука; звучници;
грамофони; електрични каблови; траке за снимање
звука;
пуњачи батерија; батерије, електричне; апарати за
пренос звука; апарати за снимање звука; апарати за
репродуковање звука; слушалице.
Кл. 15:
кључеви за штимовање музичких
инструмената; трске за дувачке иструменте; гудала
за музичке инструменте; врхови гудала за музичке
инструменте;
дршке
гудала
(за
музичке
инструменте); коњска длака за гудала (за музичке
инструменте); клавири; диригентска палица; палице
за бубњеве; струне за музичке инструменте; рамови
за тимпане; чивије за затезање жица на музичким
инструментима;
клавијатуре
за
музичке
инструменте; музички инструменти; жице за музичке
инструменте; жичани музички инструменти; чинеле;
звучне виљушке; пискови за музичке инструменте;
футроле
за
музичке
инструменте;
гитаре;
електронски музички инструменти; регулатор јачине
за механички клавир; трзалице; трзалице за жичане
инструменте; подбрадак за виолину; музичке кутије;
апарат за окретање нотних листова; кобилице за
музичке инструменте; триангл музички инструмент;
педале за музичке инструменте; клавијатура за
пијано; жице за клавир; дирке за клавир;
пригушивачи за музичке инструменте; бубњеви,
музички инструменти; тамбурини; виола; виолине;
ксилофони; дирке за музичке инструменте; музички
пултови; синтисајзери; постоља за музичке
инструменте.
Кл. 35: рекламирање; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; промоција продаје
за друге; пословно управљање за сценске уметнике;
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организовање сајмова; презентације производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
тражење спонзора; организовање модних ревија у
промотивне сврхе производња рекламних филмова;
пословно управљање за спортисте;
маркетинг;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; развој концепта оглашавања.
Кл. 38: емитовање телевизијских програма; бежично
емитовање; услуге видеоконференција; пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41: услуге разоноде; организовање такмичења
(образовних или забавних); продукција радио и
телевизијских програма; продукција представа;
телевизијска забава; организовање и вођење
конференција;
организовање и вођење конгреса;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; планирање забава (забава); услуге студија за
снимање; организовање представа, свечаности
(услуге импресарија); изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и
телевизијских студија;
компоновање
музике;
фотографисање;
организовање
и
спровођење
концерата; продукција музике; писање песама.
(111) 80803
(210) Ж- 2021-37

(181) 14.01.2031.
(220) 14.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) CUBES doo Beograd-Novi Beograd, Bulevar
Mihajla Pupina 181, 11070, Beograd (Novi Beograd), RS
(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина
127/91, 11070, Београд-Нови Београд
(540)

(531) 26.11.11; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.14
(591) љубичаста, жута, пинк, црна.
(511) Кл. 9:
рачунарски програми, снимљени,
апарати за обраду података, рачунарска меморија,
уређаји, рачунари, оперативни рачунарски програми,
снимљени, компјутерске периферне јединице,
рачунарски софтвер, снимљени, интерфејси за
рачунаре, монитори [компјутерски програми],
процесори [централна јединица за обраду података],
централна јединица за обраду података [процесор],
читачи [опрема за обраду података], скенери [опрема
за обраду података], диск драјвери за рачунаре,
програми, који се могу преузимати, компјутерски
хардвер,
рачунарске
софтверске
платформе,
снимљене или даунлодоване, софтвер за чување
екрана на рачунару, снимљен или даунлодован,
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета, апликације за рачунарске
софтвере који се могу преузимати.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
Кл. 35: помоћ у пословном управљању, оглашавање,
рекламирање, компјутерско управљање подацима,
пружање пословних информација, прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података,
системација информација у компјутерским базама
података, онлајн рекламирање на рачунарској мрежи,
ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама
податак, пружање пословних информација путем
интернет странице, обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга, пословно управљање
програмима рефундирања за друге, пословно
управљање програмима за надокнаду за друге,
индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене
или намене оглашавања, регистровање писане
комуникације и података, ажурирање и одржавање
информација у регистрима, циљни маркетинг,
маркетинг у оквиру издавања софтвера.
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, израда и
одржавање веб страница за друге, хостинг рачунарских
сајтова [веб сајтова], инсталирање рачунарског
софтвера, конвертовање рачунарских података и
програма, осим физичког конвертовања, саветовање у
области рачунарског софтвера, изнајмљивање веб
сервера, заштита од рачунарских вируса, обезбеђивање
алата за претраживање [претраживача] на интернету,
дигитализација докумената [скенирање], праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом,
саветовање о изради веб сајтова, софтвер у виду
сервиса [СааС], саветовање у вези информационих
технологија, сервер хостинг, чување резервне копије
података ван мреже, електронско похрањивање
података, пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта,
рачунарство у облаку, услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга,
саветодавне услуге из области технологије, саветодавне
услуге из области комјутерске технологије, саветодавне
услуге из области телекомуникационе технологије,
саветовање о сигурности рачунара, надгледање
рачунарских система ради откривања кварова,
креирање и дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије], консултације о безбедности интернета,
консултације о сигурности података, услуге кодирања
податка, надгледање раунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података, развој софтвера у оквиру издавања софтвера,
платформа као услуга [ПааС], развој рачунарских
платформи, изнајмљивање рачунара.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 80804
(210) Ж- 2021-41

(181) 15.01.2031.
(220) 15.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

COLLACARE
(511) Кл. 3: немедицински козметички препарати;
препарати од колагена за козметичке сврхе;
козметички препарати за негу коже; препарати за
негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе;
козметичке креме; лосиони за косу.
Кл. 5: фармацеутски препарати; колаген за медицинску
употребу; сирупи за фармацеутску употребу; дијететска
храна и супстанце прилагођене за употребу у
медицини;
витамински
препарати;
дијететски
суплементи за људе; минерални додаци исхрани;
витамински препарати и дијететски суплементи који се
састоје од витамина; додаци исхрани; медицински
препарати за раст косе; фармацеутски препарати за
негу коже; лосиони за фармацеутску употребу.
Кл. 35:
оглашавање; онлајн оглашавање на
рачунарској мрежи; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима у
избору производа и услуга; услуге малопродаје или
велепродаје фармацеутских препарата.
(111) 80805
(210) Ж- 2021-51

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LOSMORID
(511) Кл. 5:
епилепсије.

фармацеутски препарати за лечење

(111) 80806
(210) Ж- 2021-53

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

RUFIXALO
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(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
кардиоваскуларних болести; антикоагуланси.
(111) 80807
(210) Ж- 2021-42

(181) 15.01.2031.
(220) 15.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(111) 80809
(210) Ж- 2021-114

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

ZAPAD
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(531) 01.13.10; 05.05.19; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.12; 29.01.15
(591) тамно плава, светло плава, црвена, тамно
наранџаста, светло наранџаста, жута, зелена, розе,
љубичаста, бела.
(511) Кл. 3: немедицински козметички препарати;
препарати од колагена за козметичке сврхе;
козметички препарати за негу коже; препарати за
негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе;
козметичке креме; лосиони за косу.
Кл. 5: фармацеутски препарати; колаген за медицинску
употребу; сирупи за фармацеутску употребу; дијететска
храна и супстанце прилагођене за употребу у медицини;
витамински препарати; дијететски суплементи за људе;
минерални додаци исхрани; витамински препарати и
дијететски суплементи који се састоје од витамина;
додаци исхрани; медицински препарати за раст косе;
фармацеутски препарати за негу коже; лосиони за
фармацеутску употребу.
Кл. 35:
оглашавање; онлајн оглашавање на
рачунарској мрежи; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима у
избору производа и услуга; услуге малопродаје или
велепродаје фармацеутских препарата.
(111) 80808
(210) Ж- 2021-113

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија
5/4, 11070 , Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун
(540)

ZAKON
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(111) 80810
(210) Ж- 2021-120

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) Kњаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS
(540)

(531) 02.03.08; 06.01.01; 25.05.03; 25.07.08; 25.07.20;
26.11.09; 26.11.12; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, љубичаста.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати.
Кл. 32:
селтзер вода; ароматизована вода;
ароматизована минерална вода; безалкохолна пића;
вода за пиће; воде (пића); воћни коктели,
безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се
користе за припрему напитака; воћни напици; воћни
напици
и
воћни
сокови;
воћни
нектар
(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни
сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода;
газирана минерална вода; газирани воћни сокови;
гуарана напици; енергетска пића; изворска вода;
изотоници; кокосова вода (напитак); коктели,
безалкохолни;
коле
(безалкохолна
пића);
концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум
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вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране
воде и остали безалкохолни напици; минералне и
содне воде.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 02.07.2021.
(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(540)

Ж
(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења
79, 21101 Нови Сад
(540)

(111) 80811
(210) Ж- 2021-121

(531) 02.01.08; 06.01.01; 25.05.03; 25.07.08; 26.11.09;
27.05.07; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) бела, црна, сива, тиркизна.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати.
Кл. 32:
селтзер вода; ароматизована вода;
ароматизована минерална вода; безалкохолна пића;
вода за пиће; воде (пића); воћни коктели,
безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се
користе за припрему напитака; воћни напици; воћни
напици
и
воћни
сокови;
воћни
нектар
(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни
сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода;
газирана минерална вода; газирани воћни сокови;
гуарана напици; енергетска пића; изворска вода;
изотоници; кокосова вода (напитак); коктели,
безалкохолни;
коле
(безалкохолна
пића);
концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум вода;
минерална вода (пиће); минералне и газиране воде и
остали безалкохолни напици; минералне и содне воде;
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици са
укусом воћа; негазирана безалкохолна пића;
освежавајућа безалкохолна пића; сода вода; стоне воде;
тоник;
флаширана
вода
за
пиће.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 80812
(210) Ж- 2020-1597

(181) 21.09.2030.
(220) 21.09.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za
DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS
ЗИС / RS / IPO

(531) 03.11.01; 26.01.03; 27.03.03; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.21; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0 R 255 - G 255 - B 255
# ffffff, црна - PANTONE BLACK C 0 - M 0 - Y 0 - K
100 R 29 - G 29 - B 27 # 1d1d1b, сива - C O - M 0 - Y 0
- K 50 R 157 - G 157 - B 156 # 9d9d9c
(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) 80813
(210) Ж- 2020-1598

(181) 21.09.2030.
(220) 21.09.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za
DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења
79, 21101 Нови Сад
(540)

(531) 03.11.01; 26.01.03; 26.04.15; 26.04.22; 27.03.03;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.06
(591) бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0 R 255 - G 255 - B 255 # ffffff,
сива - C O - M 0 - Y 0 - K 50 R 157 - G 157 - B 156 # 9d9d9c
(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.
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Ж
(111) 80814
(210) Ж- 2020-1599

(181) 21.09.2030.
(220) 21.09.2020.
(151) 02.07.2021.
(732) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za
DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS
(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења
79, 21101 Нови Сад
(540)

(531) 03.11.01; 26.01.03; 27.03.03; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.21
(591) бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0 R 255 - G 255 - B 255
# ffffff, црна - PANTONE BLACK C 0 - M 0 - Y 0 - K
100 R 29 - G 29 - B 27 # 1d1d1b
(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) 80815
(210) Ж- 2021-76

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе
Пашића 12, Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
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претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји,
мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за
репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
на носачима или у електронској индустрији, подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре,
штампани
каталози,
штампани
приручници, штампане референце, кориснички и
други приручници, одштампана упутства за употребу
и
друга
документација
за
рачунарску,
телекомуникациону и другу техничку опрему и
уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
ЗИС / RS / IPO
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оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање
у
области
телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
ЗИС / RS / IPO
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омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на
ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа
интернету,
услуге
е-поште,
текстуалних
и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података.
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
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протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама из ове класе.
Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство
у облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и
података изузев физичке конверзије, копирање
рачунарских програма, опоравак рачунарских
података,
откључавање
паметних
телефона,
платформа као услуга, рачунарско програмирање,
консултантске услуге у вези са информационим
технологијама (ит), саветовање о безбедности на
интернету, саветовање у дизајнирању и развоју
рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб
страница, саветовање о рачунарском софтверу,
саветовање о рачунарској технологији, услуге
шифровања података, консултантске услуге у
области
телекомуникационе
технологије,
консултантске услуге о сигурности података,
рачунарске
консултантске
услуге,
пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података, изнајмљивање веб сервера, мерење,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера,
надзор рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или кршења података,
надгледање рачунарских система у циљу откривања
кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског
софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских
платформи, развој софтвера у оквиру издавања
софтвера,
истраживање
у
области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
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услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80816
(210) Ж- 2021-75

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе
Пашића 12, Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји,
мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
ЗИС / RS / IPO
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мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за
репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
на носачима или у електронској индустрији, подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре,
штампани
каталози,
штампани
приручници, штампане референце, кориснички и
други приручници, одштампана упутства за употребу
и
друга
документација
за
рачунарску,
телекомуникациону и другу техничку опрему и
уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
ЗИС / RS / IPO
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тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање
у
области
телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
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услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на
ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа
интернету,
услуге
е-поште,
текстуалних
и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање
уређаја
за
пренос
података
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним
услугама
из
ове
класе
Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство
у облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
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кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и
података изузев физичке конверзије, копирање
рачунарских програма, опоравак рачунарских
података,
откључавање
паметних
телефона,
платформа као услуга, рачунарско програмирање,
консултантске услуге у вези са информационим
технологијама (ит), саветовање о безбедности на
интернету, саветовање у дизајнирању и развоју
рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб
страница, саветовање о рачунарском софтверу,
саветовање о рачунарској технологији, услуге
шифровања података, консултантске услуге у
области
телекомуникационе
технологије,
консултантске услуге о сигурности података,
рачунарске
консултантске
услуге,
пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података, изнајмљивање веб сервера, мерење,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера,
надзор рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или кршења података,
надгледање рачунарских система у циљу откривања
кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског
софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских
платформи, развој софтвера у оквиру издавања
софтвера,
истраживање
у
области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
ЗИС / RS / IPO
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софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80817
(210) Ж- 2021-68

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе
Пашића 12, Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји,
мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за
репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
ЗИС / RS / IPO

Ж
на носачима или у електронској индустрији, подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга документација
за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку
опрему и уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање у области телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
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вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
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мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на
ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа
интернету,
услуге
е-поште,
текстуалних
и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података.
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама из ове класе.
Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство
у облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и
података изузев физичке конверзије, копирање
рачунарских програма, опоравак рачунарских
података,
откључавање
паметних
телефона,
платформа као услуга, рачунарско програмирање,
консултантске услуге у вези са информационим
технологијама (ит), саветовање о безбедности на
интернету, саветовање у дизајнирању и развоју
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рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб
страница, саветовање о рачунарском софтверу,
саветовање о рачунарској технологији, услуге
шифровања података, консултантске услуге у
области
телекомуникационе
технологије,
консултантске услуге о сигурности података,
рачунарске
консултантске
услуге,
пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података, изнајмљивање веб сервера, мерење,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера,
надзор рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или кршења података,
надгледање рачунарских система у циљу откривања
кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског
софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских
платформи, развој софтвера у оквиру издавања
софтвера,
истраживање
у
области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 80818
(210) Ж- 2021-69

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић,
Трг Николе Пашића 12, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.22; 29.01.04
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9: научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски уређаји и инструменти, оптички
уређаји и инструменти за вагање, мерење, сигнализацију,
проверу (надзор), спасилачки и наставни уређаји и
инструменти, уређаји за контролу, пребацивање,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне струје, уређаји за снимање звука
или слике, претварање, пренос или репродукцију,
магнетни медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард дискови,
механизми за уређаје на кованице, рачунарске машине,
опрема и рачунари за обраду података, уређаји за пренос
звука и слике, телекомуникациони уређаји, мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони, преносни
рачунари,
уређаји
телекомуникационе
мреже,
управљачки софтвер за телекомуникационе мреже и
телекомуникационе уређаје, видео рекордери, камере,
МП3 и МП4 уређаји за репродукцију, електронске
публикације (које се могу преузети), периодична издања
у електронском облику, електронске базе података и
производи, информације и подаци у електронском
облику, информације и подаци и базе података
информација на носачима или у електронској
индустрији, подаци, информације, рачунарске и
комуникационе мреже свих врста, навлаке за паметне
телефоне и рачунаре, заштитни филмови и футроле
прилагођени за паметне телефоне и рачунаре, делови и
додаци за сву поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга документација
за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку
опрему и уређаје.
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Ж
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање
у
области
телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
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монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на
ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа
интернету,
услуге
е-поште,
текстуалних
и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
ЗИС / RS / IPO
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интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података.
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама из ове класе.
Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство у
облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и
података изузев физичке конверзије, копирање
рачунарских програма, опоравак рачунарских
података,
откључавање
паметних
телефона,
платформа као услуга, рачунарско програмирање,
консултантске услуге у вези са информационим
технологијама (ит), саветовање о безбедности на
интернету, саветовање у дизајнирању и развоју
рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб
страница, саветовање о рачунарском софтверу,
саветовање о рачунарској технологији, услуге
шифровања података, консултантске услуге у области
телекомуникационе
технологије,
консултантске
услуге
о
сигурности
података,
рачунарске
консултантске услуге, пружање информација о
рачунарској технологији и програмирању путем веб
странице, пружање услуга спољних сарадника у
области информационе технологије, изнајмљивање
рачунарског софтвера, изнајмљивање рачунара и
опреме за обраду података, изнајмљивање веб
ЗИС / RS / IPO
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сервера, мерење, пружање претраживача за интернет,
хостинг сервера, надзор рачунарских система за
откривање неовлашћеног приступа или кршења
података, надгледање рачунарских система у циљу
откривања кварова, софтвер као услуга, дизајн
рачунарског софтвера, дизајн рачунарског система,
одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских платформи, развој софтвера у оквиру
издавања софтвера, истраживање у области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80819
(210) Ж- 2021-70

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић,
Трг Николе Пашића 12, Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
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Ж
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји,
мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за
репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
на носачима или у електронској индустрији, подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга
документација за рачунарску, телекомуникациону и
другу техничку опрему и уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горенаведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
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услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горенаведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање
у
области
телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
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терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на
ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа
интернету,
услуге
е-поште,
текстуалних
и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података.
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
ЗИС / RS / IPO
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обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним
услугама
из
ове
класе
Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство
у облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и
података изузев физичке конверзије, копирање
рачунарских програма, опоравак рачунарских
података,
откључавање
паметних
телефона,
платформа као услуга, рачунарско програмирање,
консултантске услуге у вези са информационим
технологијама (ит), саветовање о безбедности на
интернету, саветовање у дизајнирању и развоју
рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб
страница, саветовање о рачунарском софтверу,
саветовање о рачунарској технологији, услуге
шифровања података, консултантске услуге у
области
телекомуникационе
технологије,
консултантске услуге о сигурности података,
рачунарске
консултантске
услуге,
пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података, изнајмљивање веб сервера, мерење,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера,
надзор рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или кршења података,
надгледање рачунарских система у циљу откривања
кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског
софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских
платформи, развој софтвера у оквиру издавања
софтвера,
истраживање
у
области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
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Ж
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80820
(210) Ж- 2021-71

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић,
Трг Николе Пашића 12, Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
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УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји,
мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за
репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
на носачима или у електронској индустрији, подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга документација
за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку
опрему и уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
ЗИС / RS / IPO
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пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање
у
области
телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
ЗИС / RS / IPO
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изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција, емитовање кабловске телевизије,
размена порука, комуникације (телекомуникације),
мрежне услуге, мобилне телекомуникационе услуге,
услуге телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса података,
телекомуникационе услуге фиксне телефоније,
телекомуникационе услуге широкопојасног приступа,
широкопојасне услуге, услуге емитовања, услуге
телевизијског емитовања, услуге емитовања у вези са
ип / тв или засноване на ип / тв, услуге приступа ип / тву, услуге приступа интернету, услуге е-поште,
текстуалних и мултимедијалних порука, услуге у вези
са пружањем приступа рачунарским мрежама, посебно
осигурању, обезбеђивању и изнајмљивању времена
приступа мрежама података и базама података, посебно
интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање
уређаја
за
пренос
података
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним
услугама
из
ове
класе.
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Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство
у облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и
података изузев физичке конверзије, копирање
рачунарских програма, опоравак рачунарских
података,
откључавање
паметних
телефона,
платформа као услуга, рачунарско програмирање,
консултантске услуге у вези са информационим
технологијама (ит), саветовање о безбедности на
интернету, саветовање у дизајнирању и развоју
рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб
страница, саветовање о рачунарском софтверу,
саветовање о рачунарској технологији, услуге
шифровања података, консултантске услуге у
области
телекомуникационе
технологије,
консултантске услуге о сигурности података,
рачунарске
консултантске
услуге,
пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података, изнајмљивање веб сервера, мерење,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера,
надзор рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или кршења података,
надгледање рачунарских система у циљу откривања
кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског
софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских
платформи, развој софтвера у оквиру издавања
софтвера,
истраживање
у
области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
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рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80821
(210) Ж- 2021-72

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе
Пашића 12, Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји,
мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за
репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
на носачима или у електронској индустрији, подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга документација
за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку
опрему и уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање у области телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
ЗИС / RS / IPO
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некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
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телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на
ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа
интернету,
услуге
е-поште,
текстуалних
и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама из ове класе.
Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство
у облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и
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података изузев физичке конверзије, копирање
рачунарских програма, опоравак рачунарских
података,
откључавање
паметних
телефона,
платформа као услуга, рачунарско програмирање,
консултантске услуге у вези са информационим
технологијама (ит), саветовање о безбедности на
интернету, саветовање у дизајнирању и развоју
рачунарског хардвера, саветовање о дизајну веб
страница, саветовање о рачунарском софтверу,
саветовање о рачунарској технологији, услуге
шифровања података, консултантске услуге у
области
телекомуникационе
технологије,
консултантске услуге о сигурности података,
рачунарске
консултантске
услуге,
пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података, изнајмљивање веб сервера, мерење,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера,
надзор рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или кршења података,
надгледање рачунарских система у циљу откривања
кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског
софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских
платформи, развој софтвера у оквиру издавања
софтвера,
истраживање
у
области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
ЗИС / RS / IPO
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рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80822
(210) Ж- 2021-73

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић,
Трг Николе Пашића 12, Београд
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице, рачунарске
машине, опрема и рачунари за обраду података, уређаји
за пренос звука и слике, телекомуникациони уређаји,
мобилни телекомуникациони уређаји, комплети за
мобилне телекомуникације, рачунарски хардвер,
рачунарски софтвер, рачунарски софтвер за
преузимање, мултимедијалне апликације, ПДА (лични
дигитални асистент), џепни рачунари, мобилни
телефони,
преносни
рачунари,
уређаји
телекомуникационе мреже, управљачки софтвер за
телекомуникационе мреже и телекомуникационе
уређаје, видео рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји
за репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском облику,
електронске базе података и производи, информације и
подаци у електронском облику, информације и подаци
и базе података информација на носачима или у
електронској индустрији, подаци, информације,
рачунарске и комуникационе мреже свих врста,
навлаке за паметне телефоне и рачунаре, заштитни
филмови и футроле прилагођени за паметне
телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре,
штампани
каталози,
штампани
приручници, штампане референце, кориснички и
други приручници, одштампана упутства за употребу
и
друга
документација
за
рачунарску,
телекомуникациону и другу техничку опрему и
уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање
у
области
телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
223

Ж
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким мрежама, комуникација мобилним
телефонима,
комуникација
рачунарским
терминалима, пренос честитки у електронској
форми, позивање (радио, телефон или друга средства
електронске комуникације), пружање интернет
причаоница, обезбеђивање интернет форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање телекомуникационих прикључака на
глобалну
рачунарску
мрежу,
пружање
телекомуникационих канала за услуге телешопа,
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање факс апарата, изнајмљивање модема,
изнајмљивање
опреме
за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, дигитални пренос
датотека, пренос електронске поште, факсимил
пренос, пренос телеграма, пренос видеа на захтев,
рачунарски подржан пренос порука и слике, радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска
комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
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услуге емитовања у вези са ип / тв или засноване на
ип / тв, услуге приступа ип / тв-у, услуге приступа
интернету,
услуге
е-поште,
текстуалних
и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
интернету, пружање приступа рачунарским базама
података и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података.
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама из ове класе.
Кл. 42:
развој база података, ажурирање
рачунарског софтвера, анализа рачунарског система,
рачунарство у облаку, дигитализација докумената
(скенирање), електронско надгледање података о
личној идентификацији ради откривања крађе
идентитета путем интернета, електронско праћење
активности кредитних картица ради откривања
превара путем интернета, сигурносна копија
података, графички дизајн промотивног материјала,
хостинг рачунарских веб локација (веб локација),
инсталација рачунарског софтвера, конверзија
рачунарских програма и података изузев физичке
конверзије, копирање рачунарских програма,
опоравак рачунарских података, откључавање
паметних телефона, платформа као услуга,
рачунарско програмирање, консултантске услуге у
вези са информационим технологијама (ит),
саветовање о безбедности на интернету, саветовање
у дизајнирању и развоју рачунарског хардвера,
саветовање о дизајну веб страница, саветовање о
рачунарском софтверу, саветовање о рачунарској
технологији,
услуге
шифровања
података,
консултантске услуге у области телекомуникационе
ЗИС / RS / IPO
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технологије, консултантске услуге о сигурности
података, рачунарске консултантске услуге, пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података, изнајмљивање веб сервера, мерење,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера,
надзор рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или кршења података,
надгледање рачунарских система у циљу откривања
кварова, софтвер као услуга, дизајн рачунарског
софтвера, дизајн рачунарског система, одржавање
рачунарског
софтвера,
развој
рачунарских
платформи, развој софтвера у оквиру издавања
софтвера,
истраживање
у
области
телекомуникационе
технологије,
праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне
и технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање
рачунара,
телекомуникационих
уређаја и уређаја за обраду података, надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге
техничког
консалтинга
у
области
информационе технологије, рачунарске технологије
и технологије података, инжењеринг услуге у
области
информисања,
телекомуникација
и
технологије података, пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера, ит услуге, услуге
рачунарског програмирања, опоравак рачунарских
података, саветовање у области рачунарског
хардвера и софтвера, израда резервних копија и
копирање рачунарских програма, изнајмљивање
рачунара, дизајн, развој и израда рачунарског
софтвера, инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
изнајмљивање рачунарског софтвера и хардвера,
конверзија података или докумената из физичких у
електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80823
(210) Ж- 2021-74

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 05.07.2021.
(732) Telenor d.o.o. Beograd, Омладинских бригада
90, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Б. Петровић, Трг Николе
Пашића 12, Београд
ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) CMXY: C-100%, M-0%, X-0%, Y-0%.
(511) Кл. 9:
научни, наутички, геодетски,
фотографски,
кинематографски
уређаји
и
инструменти, оптички уређаји и инструменти за
вагање, мерење, сигнализацију, проверу (надзор),
спасилачки и наставни уређаји и инструменти,
уређаји за контролу, пребацивање, трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји,
мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 уређаји за
репродукцију, електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
на носачима или у електронској индустрији, подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу из ове класе.
Кл. 16: штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга
документација за рачунарску, телекомуникациону и
другу техничку опрему и уређаје.
Кл. 35:
оглашавање, рекламне и промотивне
активности, маркетинг, продаја рекламног времена
оглашивачима, пружање информација и других
информативних производа комерцијалног или
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рекламног карактера, комерцијална употреба
интернета у области комерцијалних интернет медија
и услуга претраживања, интернет оглашавање,
оглашавање пословних посредничких услуга,
оглашавање, рекламне и промотивне активности,
помоћ
у
пословном
управљању,
пословна
администрација,
канцеларијски
послови,
малопродаја и велепродаја горе наведених добара из
класе 9 и интернет малопродајне и велепродајне
услуге горе поменутим робама из класе 9,
посредовање у пословању у вези са горе наведеном
робом из класе 9, компјутеризована обрада података,
систематизација информација у рачунарске базе
података, истраживање тржишта и анализа тржишта,
промоција електронским путем, укључујући путем
интернет претраживача, саветовање у области
интернет маркетинга, изнајмљивање простора за
оглашавање, ширење рекламе, испитивање јавног
мњења, прикупљање, класификација, ажурирање и
сређивање података, администрација и управљање
базама података са маркетиншким информацијама,
пружање пословних информација, укључујући путем
интернета, кабловских или других облика преноса
података,
информативне,
консултантске
и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи, услуге посредника
информација и других професионалних пружалаца
информација, посебно у подручју истраживања
тржишта и истраживања производа за друге;
посредовање
у
области
телекомуникација.
Кл. 36: банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације, финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању, пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара, осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства,
посредовање у осигурању.
Кл. 37: извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова, изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радио-комуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
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уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
Кл. 38: бежично емитовање, услуге електронске
огласне
табле
(телекомуникационе
услуге),
информације о телекомуникацијама, комуникација
оптичким
мрежама,
комуникација
мобилним
телефонима, комуникација рачунарским терминалима,
пренос честитки у електронској форми, позивање
(радио, телефон или друга средства електронске
комуникације), пружање интернет причаоница,
обезбеђивање
интернет
форума,
омогућавање
приступа
базама
података,
омогућавање
телекомуникационих прикључака на глобалну
рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих
канала за услуге телешопа, омогућавање корисничког
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама, изнајмљивање факс апарата,
изнајмљивање модема, изнајмљивање опреме за
пренос
порука,
изнајмљивање
телефона,
изнајмљивање телекомуникационе опреме, дигитални
пренос датотека, пренос електронске поште,
факсимил пренос, пренос телеграма, пренос видеа на
захтев, рачунарски подржан пренос порука и слике,
радио комуникација, радио емитовање, сателитски
пренос, услуге говорне поште, услуге новинских
агенција, телекомуникационе услуге рутирања и
спајања, проток података, телефонска комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција, емитовање кабловске телевизије,
размена порука, комуникације (телекомуникације),
мрежне услуге, мобилне телекомуникационе услуге,
услуге телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
мобилне телекомуникације и услуге преноса података,
телекомуникационе услуге фиксне телефоније,
телекомуникационе услуге широкопојасног приступа,
широкопојасне услуге, услуге емитовања, услуге
телевизијског емитовања, услуге емитовања у вези са
ип / тв или засноване на ип / тв, услуге приступа ип /
тв-у, услуге приступа интернету, услуге е-поште,
текстуалних и мултимедијалних порука, услуге у вези
са пружањем приступа рачунарским мрежама,
посебно осигурању, обезбеђивању и изнајмљивању
времена приступа мрежама података и базама
података, посебно интернету, пружање приступа
рачунарским базама података и комуникационим
услугама у вези с тим, помоћне, додатне и пратеће
услуге
у
области
телекомуникација
и
телекомуникационе опреме, рад мрежа, посебно
телекомуникација и мрежа података, стручно
саветовање у области телекомуникација и услугама у
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
вези са подацима, услуге планирања и дизајна у
области телекомуникационе опреме, информисање,
саветовање и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама из ове класе, изнајмљивање
телекомуникационих уређаја, изнајмљивање уређаја
за пренос података.
Кл. 41: издаваштво, образовање и обука, услуге
обуке, забаве, спортске и културне активности,
услуге интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било којих
комуникационих
мрежа,
услуге
забаве
и
информисања у вези са горе наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационих мрежа,
услуге новинара, телевизија услуге, телевизијске
услуге пружене путем технологије интернетског
протокола, укључујући ип / тв, телевизију и ип / тв
забаву, информативне и саветодавне услуге у вези са
горе
наведеним
услугама,
информативне,
саветодавне и саветодавне услуге у вези са горе
наведеним услугама из ове класе.
Кл. 42: развој база података, ажурирање рачунарског
софтвера, анализа рачунарског система, рачунарство у
облаку, дигитализација докумената (скенирање),
електронско
надгледање
података
о
личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем интернета, електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања превара путем
интернета, сигурносна копија података, графички
дизајн промотивног материјала, хостинг рачунарских
веб локација (веб локација), инсталација рачунарског
софтвера, конверзија рачунарских програма и података
изузев физичке конверзије, копирање рачунарских
програма,
опоравак
рачунарских
података,
откључавање паметних телефона, платформа као
услуга, рачунарско програмирање, консултантске
услуге у вези са информационим технологијама (ит),
саветовање о безбедности на интернету, саветовање у
дизајнирању и развоју рачунарског хардвера,
саветовање о дизајну веб страница, саветовање о
рачунарском софтверу, саветовање о рачунарској
технологији,
услуге
шифровања
података,
консултантске услуге у области телекомуникационе
технологије, консултантске услуге о сигурности
података, рачунарске консултантске услуге, пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице, пружање услуга
спољних сарадника у области информационе
технологије, изнајмљивање рачунарског софтвера,
изнајмљивање рачунара и опреме за обраду података,
изнајмљивање веб сервера, мерење, пружање
претраживача за интернет, хостинг сервера, надзор
рачунарских система за откривање неовлашћеног
приступа или кршења података, надгледање
рачунарских система у циљу откривања кварова,
софтвер као услуга, дизајн рачунарског софтвера,
дизајн рачунарског система, одржавање рачунарског
ЗИС / RS / IPO
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софтвера, развој рачунарских платформи, развој
софтвера у оквиру издавања софтвера, истраживање у
области телекомуникационе технологије, праћење
рачунарских система даљинским приступом, научне и
технолошке услуге и с тим у вези истраживање и
развој, индустријска анализа и истраживање,
истраживање у области телекомуникација, услуге у
вези са подацима и телекомуникациона технологија,
пројектовање, развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих
и
система
података,
изнајмљивање рачунара, телекомуникационих уређаја
и
уређаја
за
обраду
података,
надзор
телекомуникационих система и система података,
услуге техничког консалтинга у области информационе
технологије, рачунарске технологије и технологије
података, инжењеринг услуге у области информисања,
телекомуникација
и
технологије
података,
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера, ит услуге, услуге рачунарског програмирања,
опоравак рачунарских података, саветовање у области
рачунарског хардвера и софтвера, израда резервних
копија
и
копирање
рачунарских
програма,
изнајмљивање рачунара, дизајн, развој и израда
рачунарског софтвера, инсталација и одржавање
рачунарског софтвера, ажурирање рачунарског
софтвера, изнајмљивање рачунарског софтвера и
хардвера, конверзија података или докумената из
физичких у електронске медије, конверзија података и
рачунарских програма (не физичка конверзија),
стварање и одржавање веб локација за друге, веб
хостинг, консултантске и саветодавне услуге у вези са
горе наведеним услугама из ове класе.
(111) 80824
(210) Ж- 2020-2299

(181) 24.12.2030.
(220) 24.12.2020.
(151) 05.07.2021.
(732) Dedaldev doo and SEL CO DOO BEOGRAD,
Северина Бијелића 6, 11060, Београд, RS i
Студентска 39, 11070, Београд, RS
(540)

(531) 16.03.17; 18.01.09; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.05
(591) #6961ab;#827bba;#b3aed4.
(511) Кл. 35: циљни маркетинг; фактурисање; услуге
рекламних агенција; услуге продаје путем
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Ж
лицитације; услуге праћења тржишта; услуге
праћења конкуренције; услуге посредовања у
трговини;
услуге
поређења
цена;
услуге
подуговарања; аутсорсинг [помоћ у пословању];
услуге
подсећања
на
уговорене
састанке
[канцеларијски послови]; услуге односа са медијима;
услуге односа са јавношћу; услуге набавке за трећа
лица [куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; услуге корпоративне комуникације; услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
заказивања
састанака [канцеларијске услуге]; услуге агенција за
пружање пословних информација; управљање
програмима лојалности потрошача; стручне услуге о
пословној ефикасности; системација информација у
компјутерским базама података; саветодавне услуге
у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
рекламирање преко телевизије; рекламирање преко
плаката; рекламирање на радију; регистровање
писане комуникације и података; развој концепта
оглашавања; пружање пословних информација путем
Интернет
странице;
пружање
пословних
информација; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; пружање комерцијалних и
пословних контакт информација; професионалне
пословне консултације; промоција продаје за друге;
прикупљање статистичких података; прикупљање
информација у компјутерске базе података;
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
пословно
управљање
програмима
рефундирања за друге; пословно управљање и
организационо саветовање; пословно управљање за
независне пружаоце услуга; пословна истраживања;
помоћ у пословном управљању; писање текстова за
рекламне намене; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оглашавање на отвореном;
објављивање рекламних текстова; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
маркетиншка истраживања; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
консултације у пословном управљању; консултације
о стратегији комуникације у рекламирању;
компјутерско управљање подацима; испитивање
јавног мњења; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; ажурирање и одржавање
података у рачунарским базама података.
Кл. 42: софтвер у виду сервиса [СааС]; тестирање
исправности возила; услуге провере аутентичности
корисника технологијом за трансакције е-трговања;
услуге кодирања податка; умножавање рачунарских
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програма, технолошка истраживања; сервер хостинг;
саветодавне услуге из области технологије;
саветодавне услуге из области комјутерске
технологије; саветовање у области рачунарског
софтвера; саветовање о сигурности рачунара;
саветовање о изради веб сајтова; рачунарство у
облаку; рачунарско програмирање; развој софтвера у
оквиру издавања софтвера; развој рачунарских
платформи;
пружање
корисничких
услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; пружање информација у вези са
рачунарским технологијама и програмирањем путем
веб-сајта; платформа као услуга [ПааС]; одржавање
рачунарског софтвера; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
инсталирање рачунарског софтвера; инжењерске
услуге; израда и одржавање веб страница за друге;
изнајмљивање рачунарског софтвера; електронско
похрањивање података; дизајнирање рачунарског
софтвера; дизајнирање рачунарских система;
дигитализација докумената [скенирање]; анализе
рачунарских система; ажурирање рачунарског
софтвера.
(111) 80825
(210) Ж- 2020-626

(181) 11.05.2030.
(220) 11.05.2020.
(151) 05.07.2021.
(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12,
1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Zdravlje bez recepta
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; медицински
препарати; лекови за медицинску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинске намене; дијететски додаци за људе;
додаци за минералну храну; витамински препарати и
дијететски додаци који се састоје од витамина;
дијететски препарати за децу; капи за нос за
медицинске сврхе; спреј за нос за медицинску
употребу; деконгестивни спреј за нос; додаци за
храну који се састоје од амино киселина; аналгетици;
медицински чај; биљни чајеви за медицинске сврхе;
биљни екстракти за медицинске намене; сирупи за
фармацеутске намене; раствори за контактна сочива;
препарати за чишћење контактних сочива.
Кл. 10: медицински апарати и инструменти; носни
аспиратори.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35:
оглашавање; онлајн оглашавање на
рачунарској мрежи; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијске услуге; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима у
избору производа и услуга.
(111) 80826
(210) Ж- 2021-263

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 08.07.2021.
(732) Ustanova Hiša eksperimentov, Trubarjeva cesta
39, 1000, Ljubljana, SI
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

KUĆA EKSPERIMENATA
(511) Кл. 9: аудио-визуелни уређаји за наставу;
електронске публикације које се могу преузимати
путем рачунарске мреже; апарати и инструменти за
физику; математички инструменти; уређаји за учење;
апарати и инструменти за научна испитивања у
лабораторијама; апарати и инструменти за наставу;
софтвер; образовни материјал у облику рачунарских
програма; рачунарски софтвер који се може
преузимати путем рачунарске мреже; апликације за
мобилне уређаје које се могу преузети; образовне
рачунарске, мобилне и интернет апликације.
Кл. 35:
услуге малопродаје аудио-визуелних
средстава за наставу, канцеларијског прибора,
штампаних публикација, средстава за наставу,
апарата и инструмената, играчака (укључујући и
плишане играчке), образовних и научних играчака,
укључујући моделе и макете, усб прикључака,
магнета, новчаника, кишобрана, јастука, шоља,
подметача за чаше, беџева, одеће и покривала за
главу,
било
онлајн
или
у
продавници.
Кл. 41: академије [образовне]; учење на даљину;
фотографисање; пружање услуга у области
образовања; пружање информација у вези догађаја;
настава, обука; музеји (музејске изложбе и догађаји);
електронско
издаваштво;
живи
наступи;
омогућавање приступа игрицама на рачунарској
мрежи; услуге омогућавања коришћења онлајн
електронских публикација; објављивање текстова;
издавање електронских књига и он-лајн часописа;
издавање књига; организовање и вођење семинара;
организовање и вођење конференција; организовање
и вођење конгреса; организовање и вођење
симпозијума; организовање културних и образовних
изложби; организовање такмичења (забавних и
образовних); организовање и вођење радионица;
организовање позоришних представа; планирање
друштвених догађаја; предавања; практична настава
[обука путем демонстрације]; продукција представа;
пружање
услуге
уређивања
публикација;

ЗИС / RS / IPO

Ж
телевизијски забавни програм; припремање обуке;
услуге разоноде; услуге образовних установа;
пружање услуга научног центра за посетиоце;
припрема и организовање фестивала; саветодавне
услуге у вези са свим напред наведеним услугама.
Кл. 42:
истраживања из области физике;
дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; рачунарско програмирање;
истраживање и развој; истраживање у области
машинства;
праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом;
услуге
научних
лабораторија; саветодавне услуге у области
рачунарског софтвера; техничка испитивања,
саветодавне услуге у вези науке; пружање научних
информација; научне и технолошке услуге и са њима
повезано истраживање и развој.
(111) 80827
(210) Ж- 2020-2025

(181) 19.11.2030.
(220) 19.11.2020.
(151) 08.07.2021.
(732) ADAKTAR d.o.o. , Јурија Гагарина бр.22ж,
Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.03; 26.11.11; 26.13.25; 27.05.01
(511) Кл. 2: мастило за кожу; боје за кожу; фарбе;
пигменти.
Кл. 3: лепак за причвршћивање перике; сапун;
козметички препарати за купање; ружеви за усне;
козметичке маске; креме за избељивање коже;
препарати за шминкање; лосиони за косу; боје за
косу; препарати за коврџање косе; вештачке
трепавице; козметички препарати за трепавице;
препарати за заштиту коже; козметички сетови;
козметика; козметичке оловке; козметичке креме;
препарати за уклањање шминке; препарати за
уклањање боје; миришљаве воде; етарске есенције;
етарска уља; екстракти цвећа (парфеми); шминка;
хидроген пероксид за козметичку употребу; уља за
козметичку употребу; уља за парфеме и мирисе;
ружино уље; тоалетна уља; лосиони за козметичку
употребу; козметика за обрве; шампони; парфеми;
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Ж
препарати за негу ноктију; козметички препарати за
негу коже; пудер за шминкање; оловке за извлачење
обрва; козметичке боје; ароматична уља (етарска
уља); козметички препарати; препарати за уклањање
боје; препарати за бељење (скидање боје) за
козметичку употребу; лакови за косу; маскаре;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
сјајеви за усне; балзами, осим за медицинске сврхе;
шампони за суво прање; кана (козметичка боја);
балзами за косу; производи за исправљање косе;
средства за испирање очију, не за медицинске
намене.
Кл. 5: анестетици; средства за испирање очију;
раствори за употребу са контактним сочивима;
раствори за контактна сочива; помаде за медицинску
употребу; серуми; препарати за чишћење контактних
сочива; медицински препарати за раст косе;
препарати за туширање за медицинску намену;
медицински препарати за испирање очију; препарати
за третман акни; антибактеријски сапун и;
антибактеријска средства за прање руку; медицински
лосиони за после бријања; медицински шампони;
медицинска средства за хигијену; медицински
лосиони за косу; медицински шампони за кућне
љубимце; дезинфекциони сапуни; медицински сапун
и; свеће за масажу за терапеутске намене.
Кл. 8: прибор за маникирање; уређаји за депилацију,
електрични и неелектрични; апарати за тетовирање;
игле за тетовирање; апарати за плетење косе,
електрични; стерилни инструменти за пирсинг тела;
апарати за ласерско уклањање длачица, осим за
медицинску употребу; маказе; ручне справе за
увијање косе; маказице за заноктице; пинцете за
уклањање длака.
Кл. 10: ласери за медицинску употребу; апарати за
масажу.
Кл. 26: вештачка коса; праменови косе; плетена
коса; перике; продужеци косе; људска коса.
Кл. 41:
академије (образовне); настава, обука;
образовне услуге; услуге пружања обуке; пружање
услуга у области образовања; електронско
издаваштво; професионално усмеравање (саветовање
у вези са образовањем или обуком); пренос знања и
искуства (обучавање); истраживања из области
козметике.
Кл. 44: услуге салона лепоте; услуге фризерских
салона; оптичарске услуге; маникирање; пластична
хирургија; тетовирање-услуге тетоваже; услуге
здравствених центара; пирсинг тела.
(111) 80828
(210) Ж- 2020-1516

(181) 10.09.2030.
(220) 10.09.2020.
(151) 09.07.2021.

(300) 202006397 19.05.2020. NO.
(732) Elkem ASA, Drammensveien 169, 0277 Oslo, NO
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

StainSeed
(511) Кл. 6: феросиликон, феролегуре за гвожђе и
челик.
(111) 80829
(210) Ж- 2021-264

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Wells Enterprises, Inc., One Blue Bunny Drive,
51031, Le Mars, Iowa , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

HALO TOP
(511) Кл. 30: смрзнути кондиторски производи;
сладолед; мешавине за сладолед; енглески крем;
смрзнути фил; смрзнути јогурт [посластичарски];
кондиторски производи са смрзнутим јогуртом;
мешавине за смрзнути јогурт; базе за прављење милк
шејкова; шејк са сладоледом.
(111) 80830
(210) Ж- 2021-262

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 09.07.2021.

(300) 3571660 23.12.2020. UK.
(732) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, CH62
4ZD, Wirral, Merseyside, England, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

ELIDA
(511) Кл. 3:
сапуни; парфимерија; етарска уља;
дезодоранси и препарати против знојења; боје за косу,
фарбе за косу, лосиони за косу, препарати за коврџање
косе, шампони, балзами за косу, спрејеви за косу, пудер
за косу, фризерски препарати за косу, лакови за косу,
пена за косу, глазуре за косу, гелови за косу,
хидратантни препарати за косу, течност за косу,
препарати за заштиту косе, препарати за употребу у
третманима косе топлим ваздухом, уље за косу, тоници
за косу, креме за косу, гел за косу, све за употребу на
коси; пене за косу, препарати за увијање косе и
препарати за бојење косе; препарати за купање и/или
туширање; немедицински препарати за личну хигијену;
препарати за негу коже; козметика.
Кл. 44: услуге фризерских салона; услуге салона
лепоте; пружање информација и саветодавних
услуга, све у вези са лепотом и косом.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 80831
(210) Ж- 2021-17

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 09.07.2021.

(300) 35080 09.07.2020. AD.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

PURSUE FLAVOR
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе,
дуван за увијање цигарета, дуван за луле, дуван за
жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у
праху); замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
укључујући папир за цигарете, тубе за цигарете,
филтере за цигарете, кутије за дуван, кутије за
цигарете, табакере, пепељаре, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљаче, шибице.
(111) 80832
(210) Ж- 2020-2341

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 09.07.2021.
(732) Светлана Ражнатовић , Љутице Богдана 3,
11000, Београд, RS
(540)

Svetlana Ražnatović-Ceca
(511) Кл. 3: парфеми; тоалетне воде; парфеми и
тоалетне воде; козметички лосиони; козметичке креме
и лосиони; козметички лосиони за кожу; козметичке
креме; сапун; шампони; лосиони за тело; лоси они за
руке; лосиони за купање; козметички сетови.
Кл. 9:
CD-I дискови [интерактивних компакт
дискови]; CD јединице за рачунаре; DVD дискови са
снимљеним музичким садржајем; DVD јединице;
видео касете; видео-траке; видео филмови;
дигитални уређаји за репродукцију звучног записа;
дигитална музика која се може преузети; дигитална
музика која се може преузети са МР3 интернет
страница; дигитална музика која се може преузети са
интернета.
Кл. 14: привесци за кључеве у облику плочица;
привесци за кључеве од метала; привесци за кључеве
од коже; привесци (накит); привесци за кључеве од
вештачке коже; привесци за кључеве од
неплеменитих метала.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 16: књиге; књиге са песмама или нотама;
новине; плакати од папира; плакати од папира или
картона; канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; држачи списа; документа
(канцеларијски прибор).
Кл. 25: одећа; обућа; капе; визир качкети (опрема за
главу); мајице.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која
се преузима са интернета; рекламирање; рекламирање за
друге на интернету; рекламирање преко интернета;
рекламирање преко плаката; услуге рекламирања преко
интернета; услуге рекламирања у штампи; рекламирање
и маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање на
интернету за потребе других лица; рекламирање преко
свих
јавних
средстава
комуникације;
услуге
истраживања које се односе на рекламирање и
маркетинг; промотивно рекламирање производа и услуга
трећим лицима путем договора о спонзорству и договора
о уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским, музичким и осталим догађајима из области
културе; оглашавање на отвореном; непосредно
оглашавање;
директно
оглашавање;
филмско
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; оглашавање путем банера; рекламне,
маркетиншке и услуге оглашавања; оглашавање; вођење
послова; услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене оглашавања.
Кл. 38: пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.
Кл. 41: пружање дигиталне музике која се може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост-продукцији у области музике; видеа и филма.
(111) 80833
(210) Ж- 2020-2343

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 09.07.2021.
(732) Анастасија Ражнатовић , Љутице Богдана 3,
11000, Београд, RS
(540)

Аnastasija Ražnatović-Tasa
(511) Кл. 3: парфеми; тоалетне воде; парфеми и тоалетне
воде; козметички лосиони; козметичке креме и лосиони;
козметички лосиони за кожу; козметичке креме; сапун;
шампони; лосиони за тело; лосиони за руке; лосиони за
купање; козметички сетови.
Кл. 9:
ЦД-И- дискови (интерактивних компакт
дискова); ЦД јединице за рачунаре; ДВД дискови са
снимљеним музичким садржајем; ДВД јединице; видео
касете; видео траке; видео филмови; дигитални уређаји

231

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7

Ж
за репродукцију звучног записа; дигитална музика која
се може преузети; дигитална музика која се може
преузети са МП3 интернет страница; дигитална музика
која се може преузети са интернета.
Кл. 14: привесци за кључеве у облику плочица; привесци
за кључеве од метала; привесци за кључеве од коже;
привесци (накит); привесци за кључеве од вештачке коже;
привесци за кључеве од неплеменитих метала.
Кл. 16: књиге; књиге са песмама или нотама;
новине; плакати од папира; плакати од папира или
картона; канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; држачи списа; документа
(канцеларијски прибор).
Кл. 25: одећа; обућа; капе; визир качкети (опрема за
главу); мајице.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која
се преузима са интернета; рекламирање; рекламирање за
друге на интернету; рекламирање преко интернета;
рекламирање преко плаката; услуге рекламирања преко
интернета; услуге рекламирања у штампи; рекламирање
и маркетиншке услуге преко интернета; рекламирање на
интернету за потребе других лица; рекламирање преко
свих јавних средствава комуникације; услуге
истраживања које се односе на рекламирање и
маркетинг; промотивно рекламирање производа и услуга
трећим лицима путем договора о спонзорству и договора
о уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским, музичким и осталим догађајима из области
културе; оглашавање на отвореном; непосредно
оглашавање;
директно
оглашавање;
филмско
оглашавање; оглашавање плаћањем по клилу (pay per
click) оглашавање; оглашавање путем банера; рекламне,
маркетиншке и услуге оглашавања; оглашавање; вођење
послова; услуге онлајн малопродаје предходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета; сулуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене оглашавања.
Кл. 38: пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.
Кл. 41: пружање дигиталне музике која се може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост-продукцији у области музике; видеа и филма.
(111) 80834
(210) Ж- 2020-2346

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 09.07.2021.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

LIFOPOL
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(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) 80835
(210) Ж- 2020-2345

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 09.07.2021.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

RELIDON
(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) 80836
(210) Ж- 2021-150

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Agrostandard plus d.o.o., Текелијина 28/4,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 03.03.01; 03.03.17; 05.03.14; 15.07.01; 15.07.02;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08
(591) R -102 G -101 B -107 ili Hex :66656B (tamno
sivi deo zupčanika) R -0
G -0
B -0
ili Hex
:000000 (konj) R -98 G -145 B -90 ili Hex :62915A
(svetlije zeleni deo lista ) R -52 G -107 B -42 ili Hex
:346B2A (tamnije zeleni deo lista ) R -0 G -0 B -0
ili Hex :000000 ("solmax" slovima ispis) R -98 G 145 B -90 ili Hex :62915A ("steel" slovima ispis)
(511) Кл. 7: агрегати за резервно напајање; апарати
за везивање сена; багери; вршалице; вршалице и
млатилице; грабуље за машине за грабуљање;
дрљаче; комбајни; косилице травњака [машине];
машине за бушење; машине за вршидбу, вршалице;
машине за жетву; машине за кошење и везивање
снопља; машине за одвајање жита; машине за
окретање сена; машине за орање у пољопривреди;
машине за сејање; механизоване сточне хранилице;
плугови; пољопривредне машине; пољопривредне
машине за сетву; пољопривредни култиватори;
пољопривредно справе, осим оних којима се ручно
управља; пресе за сточну храну; сејачице [машине].
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 11: машине за наводњавање у пољопривреди.
Кл. 12:
виљушкари; пољопривредни трактори;
приколице; приколице [возила]; приколице за радне
машине; теренска возила; трактори.
(111) 80837
(210) Ж- 2020-2049

(181) 24.11.2030.
(220) 24.11.2020.
(151) 09.07.2021.
(732) Драгана Петровић, Радничка 22, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Андријана Поповић, Његошева 54/2, 11000, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.01
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 80838
(210) Ж- 2021-153

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 06.19.01; 08.01.09; 08.01.25; 08.05.02; 19.03.05;
25.05.03; 26.11.09; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.17;
29.01.15
(591) црвена, бела, жута, браон, беж, бордо.
(511) Кл. 30: нацхос [тортиља чипс]; вон тон чипс;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; грицкалице од екструдиране пшенице;
грицкалице од екструдираног кукуруза; грицкалице
од кукурузног брашна са укусом сира; кекс који се
служи уз аперитив; кекс са укусом сира; кисело
тесто; кондиторски производи; крекери; крекери без
глутена; крекери за сир; кукурузни флипс са укусом
сира; кукурузни чипс; мешавине грицкалица које
садрже крекере, переце или кокице; пекарски
производи; переце; пецива; прерађене интегралне
житарице; слана пецива; слани колачићи; слани
крекери; тортиља чипс; тортиља чипс од интегралног
брашна; тортиља чипс од кукуруза; чипс на бази
житарица; чипс [производ од житарица]; чипс са
путером од кикирикија [кондиторски производи].
(111) 80840
(210) Ж- 2021-7

(181) 05.01.2031.
(220) 05.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

PlazMix

OSTEOLIFE
(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) 80839
(210) Ж- 2021-18

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
Црвенка, RS
(540)

(511) Кл. 30: инстант мешавина на бази кекса и
сушеног воћа; инстант мешавина на бази кекса и
језграстог воћа; инстант мешавина на бази кекса и
чоколаде; инстант мешавина на бази кекса, сушеног
воћа и чоколаде; инстант мешавина на бази кекса,
језграстог воћа и чоколаде; инсант мешавина на бази
кекса, сушеног и језграстог воћа и чоколаде.
(111) 80841
(210) Ж- 2020-2305

(181) 24.12.2030.
(220) 24.12.2020.
(151) 09.07.2021.
(732) Infostud 3 d.o.o., Владимира Назора 7,
24000, Суботица, RS
(740) Граовац Д. Зоран, Вучедолска 4/24,
11000, Београд
(540)

hrlab.rs
(511) Кл. 35: услуге оглашавања и дистрибуције
информација, нарочито: обезбеђивање огласног
простора преко глобалне рачунарске мреже и
интернета, оглашавање роба и услуга других лица
преко интернета и на друштвеним мрежама,
ЗИС / RS / IPO
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обезбеђивање онлајн пословних именика на
интернету, пружање промотивних и рекламних
информација о професионалним услугама других
лица; обезбеђивање он-лине рачунарских база
података
са
класификованим
подацима
о
запошљавању, послодавцима, кандидатима за
запошљавање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
компјутерско
управљање подацима; ажурирање и одржавање
података
у
рачунарским
базама
података;
истраживање тржишта; објављивање рекламних
текстова; пружање пословних информација путем
интернет странице; услуге рекламних агенција;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног
простора; услуге пословног умрежавања он-лине;
обезбеђивање он-лине понуде и потражње радних
места; пружање информација и давање савета
корисницима у вези са запошљавањем; обезбеђивање
критичких чланака у вези са запошљавањем;
пружање базе података на мрежи која може да се
претражује, а садржи могућности за запошљавање и
каријеру, као и питања о пословању, запошљавању и
професионалним питањима и одговорима; услуге
запошљавања; саветодавне услуге у области
политике запошљавања и улагања у људске ресурсе;
услуге пословног истраживања и анкетирања; услуге
праћења, односно праћење референци на предузећа,
организације и пословне теме на мрежи.
Кл. 41: услуге забаве и образовања; организовање
изложби и конференција у културне и образовне
сврхе;
организовање
изложби,
сајмова,
конференција, семинара и скупова на интернету у
пословне
сврхе;
организовање
интернет
конференција о трендовима у области селекције и
регрутовања кандидата за запошљавање, брендирању
и анализи тржишта рада и стратегији запошљавања;
пословно
саветовање;
развој
пословања;
организовање и спровођење едукативних догађаја и
обука он-лине, укључујући виртуелне састанке и
семинаре; ширење информација и пружање,
спонзорисање и домаћинство семинара, презентација
и дискусионих група и пружање обуке у областима
личног развоја, каријере, изградње односа, обуке,
регрутовања и пословног умрежавања; он-лине
блогови
у
области
запошљавања;
услуге
електронског издаваштва; он-лине публикације у
форми чланака и билтена о запошљавању,
послодавцима и селекцији и регрутовању кандидата
за запослење; едукативне услуге, наиме, развој и
ширење едукативних материјала, односно књига,
брошура и брошура у области запошљавања преко
он-лине глобалне рачунарске мреже.
Кл. 42:
обезбеђивање вебсајтова за добијање
информација у вези са запошљавањем, нарочито о:
послодавцима, кандидатима за запошљавање,
регрутацији и селекцији кандидата, привлачењу
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талената, брендирању послодаваца, структури и
висини
зарада;
обезбеђивање
интерактивних
вебсајтова и мобилних апликација; обезбеђивање
платформе за комуникацију мобилним уређајима;
обезбеђивање вебсајтова који садрже софтвер који се
не може преузети са интернета.
(111) 80842
(210) Ж- 2021-146

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Preduzeće za izdavačku delatnost LAGUNA
DOO Beograd, Ресавска 33, Београд, RS
(540)

(531) 20.07.01; 27.05.01; 27.05.08
(511) Кл. 16: папир; бележнице; дописнице за најаву
посебних догађаја; етикете од папира или картона;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; књиге; каталози; новине;
обележивачи
за
књиге;
оловке;
магазини
[периодични]; слике, урамљене или неурамљене.
Кл. 25: капе; одећа; обућа; чарапе и плетена
трикотажа.
Кл. 35:
организовање сајмова; управљање
програмом попуста за омогућавање учесницима да
добију попусте на робу и услуге употребом чланске
картице за остваривање попуста; управљање
програмима лојалности који укључују попусте или
подстицаје; организовање и одржавање сајмова и
манифестација за пословне и маркетиншке потребе;
оглашавање; оглашавање на отвореном; израда
материјала за оглашавање; оглашавање путем
банера;
услуге
оглашавања
и
рекламних
информација пружених преко интернета; дељење
рекламних материјала и материјала за оглашавање
[флајера, брошура, летака и узорака]; дистрибуција и
дељење материјала за оглашавање [летака,
проспеката, штампаних материјала и узорака];
услуге оглашавања које пружају радио и
телевизијске рекламне службе; дељење рекламних
огласа; приказивање огласа за друге; израда радио
реклама; производња радио и телевизијских реклама.
Кл. 41:
издавање књига; издавање каталога;
издавање електронских публикација; издавање
електронских часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање магазина; издавање и
уређивање периодичних издања; издавање и
уређивање штампаног материјала; мултимедијално
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издавање књига; мултимедијално издавање новина;
издавање периодичних часописа, каталога и
проспеката; издавање штампаног материјала у
електронском формату; електронско издаваштво.

(531) 02.01.01; 02.01.04; 24.11.14; 26.04.14; 29.01.01;
29.01.06
(591) бела, светло розе, црвена.
(511) Кл. 42: софтвер у виду сервиса [СааС].

(111) 80843
(210) Ж- 2021-143

(111) 80846
(210) Ж- 2021-140

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада
90в, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53,
11000, Београд
(540)

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада
90в, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, тамно плава и тегет.
(511) Кл. 42: софтвер у виду сервиса [СааС].
(111) 80844
(210) Ж- 2021-141

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада
90в, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.04; 24.11.14; 27.05.03; 29.01.06
(511) Кл. 42: софтвер у виду сервиса [СааС].
(111) 80845
(210) Ж- 2021-142

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Unicom-Systems d.o.o., Омладинских бригада
90в, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Огњеновић, Макензијева 53,
11000, Београд
(540)
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(531) 02.01.01; 02.01.04; 24.11.14; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, светло наранџаста, наранџаста
(511) Кл. 42: софтвер у виду сервиса [СааС].
(111) 80847
(210) Ж- 2021-16

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Laboratory Corporation of America Holdings, 531
South Spring Street, Burlington, North Carolina 27215, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LABCORP
(511) Кл. 10: комплети за дијагностичке тестове за
медицинску употребу; уређај за имунолошки тест
који садржи реагенсе за клиничку употребу; опрема
за медицинску дијагностику; опрема за медицинску
анализу; комплети за прикупљање медицинских
узорака; комплети за прикупљање ДНК; опрема и
апарати за медицинска испитивања; лабораторијски
апарати и инструменти за медицинска истраживања;
научни апарати за лабораторијске сврхе (медицинска
дијагностика); научни апарати за лабораторијску
употребу (медицинска дијагностика); медицински
апарати и инструменти за дијагностичку употребу;
апарати за дијагностички имунолошки тест за
медицинску употребу; комплети за испитивање који
се састоје првенствено од хемијских реагенса и
уређаја за испитивање.
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Кл. 35:
професионалне пословне консултације;
пословна администрација; консултације у пословном
управљању; саветодавне услуге у вези са пословном
стратегијом; пословно управљање и организационо
саветовање; маркетиншке студије; маркетиншке
услуге; пословне консултације, саветовање везано за
пословну стратегију и маркетиншке услуге за
компаније у областима фармације, медицинских
уређаја, хране и здравствене неге; услуге пословних
консултација, услуге саветовања у вези са пословном
стратегијом и маркетиншке услуге у вези са
развојем,
формулисањем
и
тестирањем
фармацеутских
производа,
биотехнолошких
производа и медицинских уређаја; услуге пословних
консултација, услуге саветовања у вези са пословном
стратегијом и маркетиншке услуге у вези са
спровођењем
клиничких
испитивања;
услуге
пословних консултација, услуге саветовања у вези са
пословном стратегијом и маркетиншке услуге у вези
са комерцијализацијом фарамцеутских прозивода,
биотехнолошких производа и медицинских уређаја;
услуге пословних консултација, услуге саветовања у
вези са пословном стратегијом и маркетиншке услуге
у вези оптимизацијом лекова помоћу водећег
једињења; услуге пословног саветовања, услуге
пословних
консултације,
анализа
пословних
података,
услуге
пословних
информација,
консултације у пословном управљању, услуге
пословне стратегије, услуге праћење тржишта,
истраживања тржишта, маркетинга, прикупљање
података, подношење података, управљање базама
података и услуге управљања пословним пројектима,
све у областима медицинских испитивања,
испитивања за форензичке сврхе, испитивања у
сврху контроле квалитета, генетског испитивања,
клиничких и аналитичких испитивања, болести,
медицинске неге, здравствене неге, фармацеутских
прозивода, медицинских уређаја, биохемијских
прозивода и биотехнологије; пословно управљање;
стручне
услуге
о
пословној
ефикасности;
саветодавне услуге у пословном управљању; услуге
малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; пословна помоћ у вези са
услугама предвиђања снабдевања лековима за
клиничка испитивања, саветовања трећих лица које
спроводе клиничка испитивања лекова о обиму и
временском оквиру за лекове који ће им требати у
спровођењу
тих
клиничких
испитивања;
проналажење особља; администрирање програма
корисничких услуга за друге; услуге управљања
пројектима у областима клиничких и неклиничких
програма, клиничких и неклиничких развојних и
истраживачких студија о лековима, клиничких и
неклиничких испитивања или испитивања за
доказивање концепата; истраживање тржишта;
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израда и развој стратегија за приступ тржишту;
спровођење стратегија за приступ тржишту и
процеса у име других; економске прогнозе; анализа
података и извештавање, преглед и анализа
медицинских/клиничких података за трећа лица и
пружање извештаја о значењу таквих података
трећим лицима; пословна помоћ у вези са услугама
одобравања продаје лекова; управљање подношењем
прописа, наиме, помагање другима у припреми и
подношењу захтева пред државним регулаторним
телима за одобрење нових лекова и медицинских
уређаја; економске прогнозе и анализе; комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица; прикупљање информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерске базе података; услуге пословних
информација које се пружају онлајн из компјутерске
базе података или са интернета; прикупљање
података у вези са клиничким и неклиничким
испитивањима; предвиђање снабдевања лековима за
клиничка испитивања; регрутовање пацијената и
добровољаца за клиничка испитивања; пословна
администрација за програме надокнада за пацијенте;
управљање, администрација и пружање информација
везано за надокнаде и покривеност осигурањем за
пацијенте за фарамцеутске производе и медицинске
уређаје; услуге које се односе на прибављање,
прикупљање
информација
о
клиничким
и
неклиничким студијама; генерисање статистичких
података за клиничке и неклиничке развојне студије
о фармацеутским прозиводима и медицинским
уређајима, клиничка испитивања, надокнаде и
покривеност
осигурањем
за
пацијенте
за
фармацеутске производе и медицинске уређаје;
информативне и саветодавне услуге везане за све
наведено.
Кл. 42: научне и технолошке услуге; истраживачке и
развојне услуге; услуге научног, технолошког,
биохемијског, фарамцеутског, биофарамцеутског,
медицинског и биотехнолошког истраживања,
дизајнирања и развоја; услуге развоја фарамцеутских
лекова; истраживање и развој фармацеутских
производа, медицинских уређаја, биотехнологије и
биохемијских производа; медицинска и научна
истраживања, наиме, дизајнирање, организовање,
спровођење, праћење и управљање клиничким и
неклиничким испитивањима и студијама о
фарамцеутским прозиводима и медицинским
уређајима за друге; истраживање и развој за друге;
хемијска истраживања; биолошка истраживања;
дизајнирање и развој компјутерског софтвера и
хардвера; пружање информација о медицинским и
научним истраживањима; спровођење клиничких и
неклиничких испитивања; спровођење испитивања о
фарамацеутским
и
медицинским
уређајима;
ораганизовање, праћење, управљање и подршка
ЗИС / RS / IPO
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клиничким испитивањима за друге; научне
саветодавне услуге за друге у области клиничких и
неклиничких испитивања и студија о фармацеутским
прозиводима
и
медицинским
уређајима;
прикупљање, калибрација, анализа и извештавање о
медицинским и научним истраживачким подацима у
вези са клиничким и неклиничким испитивањима и
студијама о фармацеутским прозиводима и
медицинским
уређајима;
услуге
пружања
информација о клиничким и неклиничким
испитивањима и истраживањима које се добијају из
компјутерске базе података или са интернета; услуге
хостовање онлајн компјутерских база података у
области клиничких и неклиничких испитивања,
развоја и истраживања; клиничка испитивања за
трећа лица која се спроводе помоћу пацијената и
добровољаца; услуге испитивања на животињама у
лабораторијске и истраживачке сврхе; испитивање
лабораторијских животиња у сврху научног
истраживања; лабораторијске услуге; услуге научне
лабораторије, наиме, формулација и биолошка
обрада фармацеутских прозивода; изнајмљивање
лабораторијских апарата и инструмената; услуге
лабораторијскох истраживања; услуге аналитичке
лабораторије; услуге лабораторијског испитивања;
калибрација, анализа и извештавање о подацима
везаним за клиничка и неклиничка испитивања;
дизајнирање и развој клиничких и неклиничких
испитивања; услуге генетског профилисања; услуге
клиничке фармакологије; услуге подршке клиничком
и неклиничком развоју лекова; услуге архивирања и
биорепозиторијума;
развој
фарамацеутских
прозивода и медицинских уређаја уз консултације са
саветодавним групама; анализа биомаркера; услуге
геномског и протеомског истраживања и анализе;
управљање и одржавање биорепозиторијума у сврхе
медицинских и научних истраживања; научна
истраживања
и
анализе
у
областима
биоинформатике,
биомаркера,
геномике,
протеомике,
генотипизације
и
генетског
профилисања;
услуге
формулације
лекова;
фармацеутска биолошка обрада; услуге из области
хемије; развој и валидација тестова; пружање
рачунарске биологије и биоинформатике у вези са
рударењем података, проценом квалитета, анализом
података и мрежа и тумачењем биолошких података;
услуге везане за складиштење, анализу информација
о клиничким и неклиничким студијама; услуге
израде и одржавања база података за друге у
областима научних, технолошких, биохемијских,
фармацеутских, биофармацеутских, медицинских и
биотехнолошких истраживања, испитивања и
развоја; израда и одржавање веб сајтова за друге;
конвертовање података рачунарских програма и
података [није физичко конвертовање]; праћење,
надгледање, анализа и генерисање извештаја,
ЗИС / RS / IPO

Ж
информација за клиничке и неклиничке развојне
студије о фармацеутским и медицинским уређајима
и клиничким испитивањима; дизајнирање и развој
алата за истраживања на животињама и биолошка
истраживања за неклиничке развојне студије о
фарамцеутским и медицинским уређајима; услуге
фармаколошке безбедности; услуге испитивања и
анализе
хране;
микробиолошка
испитивања,
испитивање загађења, испитивање рока трајања и
постојаности хране; испитивање амбалаже и
паковања хране; научна истраживања и анализе у
областима безбедности хране, паковања хране и
прехрамбене хемије; испитивање валидације етикета
на храни; процена квалитета; услуге научне анализе
биомаркера; услуге научног саветовања у вези са
избором биомаркера; научне и технолошке
саветодавне услуге у вези са избором модела за
истраживања
на
животињама
и
биолошка
истраживања; услуге везане за безбедност хране;
услуге тестирања биофармацеутских и медицинских
уређаја, услуге развоја биофармацеутских и
медицинских уређаја; услуге биолошке обраде и
производње, услуге биомедицинске науке о
животињама и услуге саветовања у области
здравствене индустрије; прилагођени дизајн и развој
хемијских реагенса и биохемијских тестова; услуге
медицинске лабораторије у области патологије;
дизајнирање и развој софтвера за употребу у
спровођењу истраживања на животињама и
биолошких истраживања у неклиничким студијама о
фармацеутским и медицинским уређајима и развоју;
пружање онлајн компјутерских база података у
областима истраживања и развоја фармацеутских
прозивода, медицинских уређаја, биотехнологије и
биохемијских прозивода; обезбеђивање веб сајтова
који садрже технологију која омогућава кориницима
да са удаљености прате, надгледају, анализирају и
генеришу
извештаје
са
информацијама
и
статистичким подацима из клиничких и неклиничких
испитивања и студија о фарамцеутским прозиводима
и медицинским уређајима; научна истраживања и
анализе у области фармакологије; фармаколошке
консултантске услуге; саветодавне услуге везане за
фармакологију; саветодавне услуге у области развоја
фармацеутских лекова, наиме, избор модела за
истраживања
на
животињама
и
биолошка
истраживања за употребу у испитивању лекова;
саветодавне услуге у области развоја фарамцеутских
лекова, наиме, избор биомаркера за употребу у
испитивању лекова; услуге оптимизације лекова
помоћу
водећег
једињења,
наиме,
научна
истраживања у области идентификовање једињења
за развој лекова; пружање научних информација у
областима биохемије, фармацеутских производа и
клиничких испитивања; пружање онлајн софтвера
који се не може преузимати за праћење, надгледање,
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Ж
анализу,
генерисање
и
извештавање
о
информацијама и статистичким подацима везаним за
надокнаде и покривеност осигурањем за пацијенте за
фармацеутске производе и медицинске уређаје;
пружање апликацијских услуга које садрже софтвер
за употребу у управљању базама података и
записницима у областима медицинских испитивања,
испитивања за форензичке сврхе, испитивање у
сврху контроле квалитета, генетских испитивања,
клиничких и аналитичких испитивања, болести,
медицинке неге, здравствене неге, фармацеутских
производа, медицинских уређаја, биохемисјких
производа и биотехнологије; пружање портала
заснованог на интернету у области услуга
управаљања медицинским информацијама, наиме,
пружање софтвера за прикупљање, организовање и
извештавање о медицинским информацијама,
медицинским записницима и записницима о
дијагностичким испитивањима; хостовање портала
заснованог на интернету у областима медицинских
испитивања, испитивања за форензичке сврхе,
испитивања у сврху контроле квалитета, генетских
испитивања, клиничких и аналитичких испитивања,
болести, медицинске неге, здравствене неге,
фармацеутских производа, медицинских уређаја,
биохемијских
прозивода
и
биотехнологије;
обезбеђивање привремене употребе онлајн софтвера
који се не може преузимати за чување, враћање,
приступ, приказивање, управљање, анализу и
преглед информација и података у областима
медицинских
испитивања,
испитивања
за
форензичке сврхе, испитивања у сврху контроле
квалитета, генетских испитивања, клиничких и
аналитичких испитивања, болести, медицинске неге,
здравствене
неге,
фармацеутских
производа,
медицинских уређаја, биохемијских прозивода и
биотехнологије; услуге научних, лабораторијских,
клиничких,
медицинских
и
технолошких
истраживања и анализа у областима анализе
нуклеинске киселине, пренаталне дијагностике и
генетике; генетска, пренатална и дијагностичка
испитивања у истраживачке сврхе; испитивања
заснована на нуклеинској киселини у истраживачке
сврхе; консултантске, информативне и саветодавне
услуге
у
вези
са
свим
наведеним.
Кл. 44: услуге анатомске и клиничке патологије;
фармацеутски савети; услуге медицинског и
психолошког саветовања; медицинска помоћ; услуге
консултација у клиничким испитивањима за
пацијенте
и
добровољце
у
клиничким
испитивањима; саветовање о здрављу; прехрамбена
хемија; саветовање о нутриционим вредносима
хране;
управљање
програмима
за
помоћ
пацијентима, надгледање благостања пацијента и
пружање личне подршке када је потребно током
клиничких испитивања;
имунолошке
услуге;
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медицинске услуге у областима патологије,
фармакологије
и
имунологије;
медицинска
испитивања у сврхе дијагностике, лечења или
скрининга; медицинска испитивања за форензичке
сврхе; медицинска испитивања у сврху контроле
квалитета; генетска испитивања; клиничка и
аналитичка испитивања; саветодавне услуге у
областима медицинских испитивања, испитивања за
форензичке сврхе, испитивања у сврху контроле
квалитета, генетских испитивања, клиничких и
аналитичких испитивања, болести, медицинске неге,
здравствене неге, збрињавања пацијената и
управљања исходима и/или управљања здравственом
негом
и
здравственим
радњама;
пружање
информација
из
интеркативне
или
онлајн
компјутерске
базе
података
у
областима
медицинских
испитивања,
испитивања
за
форензичке сврхе, испитивања у сврху контроле
квалитета, генетских испитивања, клиничких и
аналитичких испитивања, болести, медицинске неге,
здравствене неге, збрињавања пацијената и
управљања исходима и/или управљања здравственом
негом и здравственим радњама; пружање веб сајтова
који садрже информације у областима медицинских
испитивања, испитивања за форензичке сврхе,
испитивања у сврху контроле квалитета, генетских
испитивања, клиничких и аналитичких испитивања,
болести, медицинске неге, здравствене неге,
збрињавања пацијената и управљања исходима и/или
управљања здравственом негом и здравственим
радњама; услуге испитивања фармацеутских лекова;
пружање медицинских информација у областима
биохемије, фармацеутских производа и клиничких
испитивања;
медицинске
услуге;
генетска,
пренатална
и дијагностичка
испитивања
у
медицинске сврхе; испитивање на бази нуклеинске
киселине у медицинске сврхе; медицинске услуге у
областима анализе нуклеинске киселине и
пренаталне дијагностике и генетике, испитивања
неплодности и испитивања производа зачећа;
дијагностиковање
и
праћење
пацијената
коришћењем анализе нуклеинске киселине; услуге
медицинског праћења и извештавања; услуге
пружања онлајн медицинских записника; услуге
медицинског дијагностичког испитивања у области
анализе нуклеинске киселине; консултантске,
информативне и саветодавне услуге у вези са свим
наведеним.
(111) 80848
(210) Ж- 2021-156

(181) 01.02.2031.
(220) 01.02.2021.
(151) 09.07.2021.
(732) Матеја Протић, Војводе Влаховића 011д,
Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Ивана Перишић, Гандијева 141/12, Београд
(540)

Ж
Кл. 25: одећа; обућа, укључујући чизме, получизме,
ципеле, потпетице, папуче; џемпери; пуловери; кратке
чарапе; кошуље кратких рукава; кратке панталоне;
бермуде; панталоне; мараме; шалови; мушке боксерице;
доњи веш; рукавице;еспадриле; прслуци; капути; сукње;
хаљине; сандале; јакне; купаће гаће; слипови; мајице;
хеланке; хаљине без рукава.
(111) 80850
(210) Ж- 2021-149

(531) 01.15.21; 05.03.13; 05.03.14; 19.03.01; 27.05.10;
27.05.13; 29.01.02
(591) златна (#BD9369), пантоне 2317C.
(511) Кл. 29: воће, конзервисано; џемови; поврће,
конзервисано; воће кувано; мармелада; хумус;
кимчи; конзервисана паприка; компоти; кувано
поврће; сушено поврће; уља за исхрану; воћни желе;
парадајз пире; кора од воћа; воће конзервисано у
алкохолу; тахини; бобичасто воће, конзервисано;
конзервисано месо; кобасице; јетрена паштета.
Кл. 30: сосеви (додаци исхрани); умак од парадајза;
чатни (додатак јелима); преливи за салату; сосеви за
месо (умаци); песто; тестенина; ароматични додаци
за исхрану; додаци јелима; чоколада; зачински
додаци; слаткиши; слаткиши од шећера; кечап (сос);
равиоли; пралине; шпагети; воћни преливи (сосови).
Кл. 32: безалкохолни воћни напици; пиво; але пиво
од ђумбира; воћни сокови; сок од поврћа (пића); сок
од парадајза (пиће); безалкохолна пића; смутис
(кашасти напици од воћа и поврћа); напици за
спортсите обогаћени протеинима.
Кл. 33: вино; жестока пића.
Кл. 40:
конзервисање намирница и пића.
Кл. 43: кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
ресторана; услуге ресторана за самопослуживање;
услуге барова.
(111) 80849
(210) Ж- 2021-11

(181) 04.01.2031.
(220) 04.01.2021.
(151) 12.07.2021.
(732) ТРЕНДМАКЕР д.о.о., Батајнички друм 23,
11000, Београд, RS
(740) Ана Пешић, Аутопут Београд-Нови Сад 150а,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.08; 02.01.23; 27.05.01
(511) Кл. 18: артикли од коже и имитација коже,
наиме торбе, каишеви, новчаници, ранчеви, футроле,
футроле за визит карте, кофери, велики кофери,
женске ташне, торбе за плажу, ручне торбице, путне
торбе, спортске торбе, кофери са точкићима.
ЗИС / RS / IPO

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ADVENTURE
(511) Кл. 12: аутомобили и њихови саставни,
структурни делови.
(111) 80851
(210) Ж- 2021-136

(181) 25.01.2031.
(220) 25.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) Стоматолошка комора Србије, Мекензијева 81,
Београд, RS
(540)

(531) 02.09.10; 26.11.07; 26.11.12; 26.11.13; 28.05.00;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива.
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 35: вођење послова.
Кл. 45: правне услуге.
(111) 80852
(210) Ж- 2020-2330

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 13.07.2021.

(300) 2043411 31.07.2020. CA.
(732) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA
Peak Games, Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor Kabatas
Beyoglu, 34427 Istanbul, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TOON BLAST
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(511) Кл. 9: софтвер за рачунарске игре, који се
може преузимати; програми за рачунарске игре, који
се могу преузимати; програми за електронске игре,
који се могу преузимати; програми интерактивних
видео игара, који се могу преузимати; рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне који се
може преузимати, наиме, рачунарски софтвер за
омогућавање приступа електронским играма путем
онлајн сајтова за друштвено умрежавање; софтвер за
рачунарске игре, који се може преузимати, за
употребу
на
мобилним
телефонима.
Кл. 41: услуге разоноде, наиме, пружање услуга
онлајн рачунарских и електронских игара; услуге
разоноде,
наиме,
омогућавање
привременог
коришћења рачунарских игрица за употребу на
мобилним уређајима, које се не могу преузимати;
услуге разоноде, наиме, омогућавање приступа
интернет страници која садржи игре, слагалице и
информације о играма за мобилне уређаје.
(111) 80853
(210) Ж- 2020-2331

Кл. 41: услуге разоноде, наиме, пружање услуга
онлајн рачунарских и електронских игара; услуге
разоноде,
наиме,
омогућавање
привременог
коришћења рачунарских игрица за употребу на
мобилним уређајима, које се не могу преузимати;
услуге разоноде, наиме, омогућавање приступа
интернет страници која садржи игре, слагалице и
информације о играма за мобилне уређаје.
(111) 80854
(210) Ж- 2021-125

(181) 27.01.2031.
(220) 27.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) Дарко Цветковић, Деканске баште 0005/40,
Сремска Митровица, RS
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 13.07.2021.

(300) 90086374 31.07.2020. US.
(732) Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama A.S. DBA
Peak Games, Inebolu Sokak No: 39, 3rd Floor Kabatas
Beyoglu, 34427 Istanbul, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.01.12; 26.11.07; 27.05.08; 28.05.00;
29.01.07; 29.01.08
(591) црна, окер.
(511) Кл. 43: кетеринг хране и пића; услуге кафеа;
услуге кафетерија; услуге ресторана; услуге снекбарова; услуге барова.
(111) 80855
(210) Ж- 2021-127

(531) 24.17.04; 26.01.04; 26.01.19; 27.05.03; 27.05.19;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, светло сива, тамно сива.
(511) Кл. 9: софтвер за рачунарске игре, који се
може преузимати; програми за рачунарске игре, који
се могу преузимати; програми за електронске игре,
који се могу преузимати; програми интерактивних
видео игара, који се могу преузимати; рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне који се
може преузимати, наиме, рачунарски софтвер за
омогућавање приступа електронским играма путем
онлајн сајтова за друштвено умрежавање; софтвер за
рачунарске игре, који се може преузимати, за
употребу на мобилним телефонима.
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(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) MILICA PAVLOVIĆ PR IZVOĐAČKE
UMETNOSTI SENORITA MUSIC BEOGRAD,
Ђевђелијска 21, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр.
44, 11000, Београд
(540)

Milica Pavlović
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
ДВД и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу новцем; рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; наиме дискови за снимање звука,
грамофонске плоче, музички аутомати који се
покрећу кованим новцем (џубокс), магнетофони,
магнетне траке, тонски носачи звука, звучници,
грамофони, траке за снимање звука, звучни апарати

ЗИС / RS / IPO
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и машине, телекомуникациони преносници, оптички
компакт дискови (ЦД-ром), оптички дискови,
компакт диск плејери, ДВД плејери, УСБ
прикључци, рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета; дизајнирање рекламног материјала.
Кл. 38:
телекомуникације; емитовање радио
програма
(радиодифузија),
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом,
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној рачунарској мрежи, форуми (причаонице)
на друштвеним мрежама, омогућавање приступа
рачунарским базама података, пренос дигиталних
датотека, стриминг (проток) података, пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41:
писање песама; компоновање музике;
продукција музике; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; услуге студија
за снимање музике; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати; планирање
забава, организовање и спровођење концерата;
образовне услуге; разонода; културне активности;
изнајмљивање аудио снимака, информације из
области забаве и разоноде, планирање забава
(забава), изнајмљивање аудио опреме,
услуге
агенција за продају карата (разонода), писање
текстова, организовање и спровођење концерата,
услуге диск џокеја.
(111) 80856
(210) Ж- 2021-128

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) MILICA PAVLOVIĆ PR IZVOĐAČKE
UMETNOSTI SENORITA MUSIC BEOGRAD,
Ђевђелијска бр. 21, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр.
44, 11000, Београд
(540)

Ж
компакт дискови (ЦД-ром), оптички дискови,
компакт диск плејери, ДВД плејери, УСБ
прикључци, рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета; дизајнирање рекламног материјала.
Кл. 38: телекомуникације; емитовање радио програма
(радиодифузија), обезбеђивање телекомуникационих
веза са глобалном рачунарском мрежом, обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи,
форуми (причаонице) на друштвеним мрежама,
омогућавање приступа рачунарским базама података,
пренос дигиталних датотека, стриминг (проток)
података, пренос видео садржаја на захтев.
Кл. 41:
писање песама; компоновање музике;
продукција музике; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; услуге студија за
снимање музике; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; планирање забава,
организовање и спровођење концерата; образовне
услуге; разонода; културне активности; изнајмљивање
аудио снимака, информације из области забаве и
разоноде, планирање забава (забава), изнајмљивање
аудио опреме, услуге агенција за продају карата
(разонода), писање текстова, организовање и спровођење
концерата, услуге диск џокеја.
(111) 80857
(210) Ж- 2021-129

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) MILICA PAVLOVIĆ PR IZVOĐAČKE
UMETNOSTI SENORITA MUSIC BEOGRAD,
Ђевђелијска бр. 21, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр.
44, 11000, Београд
(540)

senorita music
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
ДВД и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу новцем; рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; наиме дискови за снимање звука,
грамофонске плоче, музички аутомати који се
покрећу кованим новцем (џубокс), магнетофони,
магнетне траке, тонски носачи звука, звучници,
грамофони, траке за снимање звука, звучни апарати
и машине, телекомуникациони преносници, оптички

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.03.01; 02.03.23; 09.07.01; 26.04.01; 26.04.14;
26.04.18; 27.05.21
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД и
други дигитални носачи података; механизми за
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апарате који се покрећу новцем; рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; наиме дискови за снимање звука, грамофонске
плоче, музички аутомати који се покрећу кованим
новцем (џубокс), магнетофони, магнетне траке, тонски
носачи звука, звучници, грамофони, траке за снимање
звука, звучни апарати и машине, телекомуникациони
преносници, оптички компакт дискови (ЦД-ром),
оптички дискови, компакт диск плејери, ДВД плејери,
УСБ прикључци, рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета; дизајнирање рекламног материјала
Кл. 38:
телекомуникације; емитовање радио
програма
(радиодифузија),
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом,
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној рачунарској мрежи, форуми (причаонице)
на друштвеним мрежама, омогућавање приступа
рачунарским базама података, пренос дигиталних
датотека, стриминг (проток) података, пренос видео
садржаја на захтев
Кл. 41:
писање песама; компоновање музике;
продукција музике; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; услуге студија за
снимање музике; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; планирање забава,
организовање и спровођење концерата; образовне
услуге; разонода; културне активности; изнајмљивање
аудио снимака, информације из области забаве и
разоноде, планирање забава (забава), изнајмљивање
аудио опреме, услуге агенција за продају карата
(разонода), писање текстова, организовање и спровођење
концерата, услуге диск џокеја
(111) 80858
(210) Ж- 2021-130

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7
(531) 01.15.24; 05.07.11; 05.07.22; 11.03.02; 11.03.06;
25.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06
(591) наранџаста, зелена, бела, црвена.
(511) Кл. 32: воћни сокови и воћни напици.
(111) 80859
(210) Ж- 2021-131

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.15.24; 05.07.14; 05.07.22; 11.03.02; 11.03.06;
25.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06
(591) наранџаста, жута, зелена, бела, црвена, браон.
(511) Кл. 32: воћни сокови и воћни напици.
(111) 80860
(210) Ж- 2021-132

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) LA AURORA, S.A., Carretera Santiago Tamboril,
Km. 5, Parque Industrial Tamboril, Tamboril, Guazumal,
Santiago, DO
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LA AURORA
(511) Кл. 34: дуван и цигаре.
(111) 80861
(210) Ж- 2021-135

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) Pozitiviti Cee Ltd, Akropoleos, 59-61, sprat
3/301, 2012, Lefkosia, CY
(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Николина Вујиновић,
Милица Аранђеловић, Ђорђе Ђокић, Крунска 50,
Београд
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(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.03;
29.01.08
(591) црна, зелена.
(511) Кл. 35: oглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
помоћ у пословном управљању; обавештења о
пословима; услуге агенције за пружа ње пословних
информација; анализе трошкова и цене коштања;
услуге агенција за запошљавање; рачуноводство;
вођење књига (књиговодство); израда извода са
рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и
организационо саветовање; консултације у вези са
избором особља; консултације у пословном
управљању; непосредно оглашавање путем поште;
помоћ у пословном или индустријском управљању;
стручне услуге о пословној ефикасности; пословне
процене; пословна испитивања; консултације у вези
са пословним организовањем; објављивање пословна
истраживања;
преписивање
кореспонденције
(канцеларијске услуге); саветодавне услуге у
пословном управљању; маркетиншка истраживања;
професионалне пословне консултације; економске
прогнозе; пружа ње пословних информација;
припрема платних листи; административне услуге за
пресељење пословања предузећа; обрачун пореза;
прикупљање информације у компјутерске базе
података; услуге набавке за трећа лица;
претраживање података у рачунарских датотекама за
друге; услуге поређења цена; услуге подуговарања,
аутсорсинг (помоћ у пословању); фактурисање;
прикупљање статистичких података; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; пружа ње пословних информација
путем интернет странице; услуге пријављивања
пореза;
пословно
управљање
програмима
рефундације за друге; пословно управљање
програмима за надокнаду за друге; услуге пословног
посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребне
финансијска средства;
преговарање о пословним уговорима за друге;
финансијска
ревизија;
привремено
пословно
управљање; услуге корпоративне комуникације;
услуге комерцијалног лобирања.

ЗИС / RS / IPO

Ж
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;
пројектовања
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера; хемијске анализе;
анализе
за
експлоатацију
нафтних
поља;
архитектонске услуге; бактериолошка испитивања;
услуге из области хемије; хемијска испитивања;
саветовање из области архитектуре; грађевинско
пројектовање; технолошка истраживања; испитивања
нафтних извора; испитивање материјала; вођење
студија
техничког
пројектовања;
геолошке
експертизе; испитивање нафтних поља; инжењерске
услуге;
изнајмљивање
рачунара;
рачунарско
програмирање; истраживање нафте; истраживања из
области физике; истраживања из области механике;
тестирање текстила; консултације о сигурности
података; услуге кодирања података; надгледање
рачунарских система ради откривања неовлашћеног
приступа или повреде података; електронско
надгледање података о заштити личности ради
откривања крађе идентитета путем интернета;
електронско надгледа ње коришћења кредитних
картица ради откривања интернет преваре; развој
рачунарских
платформи;
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговина.
Кл. 45:
услуге агенција за посредовање;
посредовање, услуге медијације; контрола предузећа
ради сигурности; услуге арбитраже; правна
истраживања; парничне услуге; услуге мирног
решавања спорова; правне консултације; услуге
припреме правних докумената; правне услуге у вези
са преговарањем о уговорима за друге; правне услуге
у одговарање на позиве за подношење понуда; услуге
правног надзора; ревизија регулаторне усклађености;
ревизија правне усклађености.
(111) 80862
(210) Ж- 2021-211

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. ,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

AGROCINKAN
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(111) 80863
(210) Ж- 2021-212

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 13.07.2021.
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Ж
(732) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(540)

TRIXEO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 80864
(210) Ж- 2021-237

(181) 11.02.2031.
(220) 11.02.2021.
(151) 13.07.2021.
(732) Катарина Шуша, Милентија Поповића 5в,
Београд, RS
(540)

(531) 06.01.01; 25.07.06; 25.07.20; 25.07.25; 26.01.05;
26.01.12; 26.11.08; 26.11.10; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.13; 29.01.14
(591) ружичаста и зелена,
(511) Кл. 33: aлкохолна пића изузев пива.
(111) 80866
(210) Ж- 2020-216

(181) 14.02.2030.
(220) 14.02.2020.
(151) 13.07.2021.
(732) "Удружење за заштиту Борбе", Трг Николе
Пашића 7, 11000, Београд, RS
(540)
(531) 24.17.02; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01
(591) C00 M40 Y25 K00; R248 G171 B166; C00 M30
Y25 K44; R166 G126 B97.
(511) Кл. 29: месо, риба, живи на и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано во ће 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.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;канцеларијски послови.
(111) 80865
(210) Ж- 2020-2323

(181) 30.12.2030.
(220) 30.12.2020.
(151) 13.07.2021.
(732) DARKO ŠURLAN PR, SAMOSTALNA
RADNJA DESTILERIJA ŠURLAN, NOVI
KOZARCI, Здравка Челара 17, 23313 , Нови
Козарци, RS
(740) адвокат Милош Ристић, Краљевића Марка 9,
11000, Београд
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(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 16:
хартија; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; материјал за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање ; штампарска слова; клишеи; пластичне
фолије, торбе, вреће за увијање и паковање.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; услуге које
пружају лица или организације у помоћи у раду и
вођењу послова или комерцијалних функција
индустријских
или
трговачких
привредних
друштава, као и услуге које пружају привредна
друштва која се баве оглашавањем (рекламирањем),
тако што за рачун других лица комуницирају са
јавношћу путем свих медија, рекламирајући све
врсте роба и услуга; услуге које се састоје од
уписивања; уређивања, обраде, прераде или
систематизације писаних информација и записа;
услуге рекламних агенција; дистрибуцију проспеката
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и узорака директно или поштом; израду и
коришћење математичких и статистичких података;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе.
Кл. 38: услуге које омогућавају најмање једном лицу
да комуницира са другим користећи чула (да
међусобно разговарају, да преносе поруке); услуге
стављања лица у положај визуелне или говорне
комуникације са другим; услуге преноса података;
услуге
које садрже
дифузију радио
или
телевизијских програма.
(111) 80867
(210) Ж- 2021-118

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 15.07.2021.
(732) Lafarge BFC d.o.o. Beočin, Трг БФЦ 1, 21300,
Беочин, RS
(540)

(531) 26.04.22; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06
(591) бела, тамно плаво-сива.
(511) Кл. 1: металуршки цемент; цементни лепак за
индустријску примену.
Кл. 19: везивни материјал за поправку путева;
материјали за облагање путева; материјали за
прављење и заштиту путева.
(111) 80868
(210) Ж- 2021-208

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 15.07.2021.
(732) Ивана Симон, Др Ивана Рибара 128/2, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

FINCSI
(511) Кл. 5:
фармацеутско - ветеринарски и
санитарни
препарати;
дијететске
спустанце
прилагођене за употребу у ветерини; фластери,
материјали за завијање; материјали за поправку зуба
за коришћење у ветерини, зубарска смола за
ветеринарску употребу ; дезинфекциона средства;
препарати за уништавање штеточина; све наведено
за употребу у ветерини и за кућне љубимце.
Кл. 20: лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице
за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље; живе животиње; свеже воће и
поврће за животиње, наиме за кућне љубимце; храна
и пића за животиње, наиме за кућне љубимце; семе,
ЗИС / RS / IPO

Ж
природне биљке и цвеће; сува готова гранулирана
храна за кућне љубимце; слад; кућни љубимци,
папир с песком за кућне љубимце; песак (мирисни
песак за кућне љубимце).
(111) 80869
(210) Ж- 2020-1812

(181) 19.10.2030.
(220) 19.10.2020.
(151) 15.07.2021.
(732) Legaltech solutions d.o.o. Beograd-Vračar,
Булевар краља Александра 28, 11000, Београд, RS
(740) Тијана Којовић, Булевар краља Александра 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) тамно плаво, светло плаво, бело
(511) Кл. 9: подаци који су снимљени и који се могу
преузети, рачунарски софтвер; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер, снимљени.
Кл. 35:
оглашавање; ажурирање и одржавање
податка
у
рачунарским
базама
података;
компјутерско управљање подацима; обрада текста;
пословно управљање и организационо саветовање;
професионалне пословне консултације; саветодавне
услуге у пословном управљању; консултације у вези
са пословним организовањем; консултације у
пословном управљању; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података.
Кл.
38:
пренос
дигиталних
датотека.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера; ажурирање рачунарског софтвера;
електронско похрањивање података; изнајмљивање
рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског
софтвера;
пружање
корисничких
услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; рачунарско програмирање; рачунарство
у облаку; саветовање у области рачунарског
софтвера; софтвер у виду сервиса [СааС].
Кл. 45:
услуге припреме правних докумената;
лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге];
лиценцирање интелектуалне својине.
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Ж
(111) 80870
(210) Ж- 2020-2184

(181) 11.12.2030.
(220) 11.12.2020.
(151) 15.07.2021.
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ZAJEDNO JE UKUSNIJE
(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) 80871
(210) Ж- 2021-221

(181) 10.02.2031.
(220) 10.02.2021.
(151) 15.07.2021.
(732) ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, 21. СЕПТЕМБАР
БР.10, 12240, КУЧЕВО, RS
(540)

MedLЕS
(511) Кл. 30: мед.
Кл. 31: лешник, свеж.
(111) 80872
(210) Ж- 2020-2249

(181) 17.12.2030.
(220) 17.12.2020.
(151) 15.07.2021.
(732) Никола Станишић, Николе Доксата 81/1д,
Београд, RS
(740) Адвокат Слађана Алексић, Петра Драпшина 10,
Нови Сад
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.12;
29.01.01; 29.01.02
(591) наранџаста, жута-златна.
(511) Кл. 29: воћни намази; месни намази; сирни
намази; намази на бази белог лука; намази на бази
воћа; намази на бази кикирикија; намази на бази
млека; намази на бази орашастих плодова; намази на
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бази поврћа; намази од лешника; намази од лимуна;
намази од маслина; намази од меса; намази од тикве;
намаз од шкампа; тахини [намаз од сусама]; хумус
[намаз од леблебија]; ајвар (конзервисана паприка);
албумен, беланчевине, за кулинарске намене;
алгинати за кулинарске намене; аранжмани од
обрађеног воћа; бадеми, обрађени; бадеми,
припремљени; артичоке, обрађене; бадемово млеко;
бадемово млеко за кулинарске сврхе; беланце од јаја;
бели сиреви; биљна уља за исхрану; биљне масноће
за исхрану; биљни екстракти за кување; биљни
концентрати за кување; биљни маслац; биљни
протеини неформиране текстуре који се користе као
високопротеинска замена за месо; биљно млеко;
биљно уље за кулинарске потребе; бланширани
орашасти плодови; бобице, прерађене; бобице,
смрзнуте; бобице, сушене; бобичасто воће,
конзервирано; боранија, конзервирана; боранија,
прерађена;
боровнице,
обрађене;
боровнице,
смрзнуте; боровнице, суве; бразилски ораси,
прерађени; бразилски ораси, припремљени; брзосмрзнуто воће; брзо-смрзнуто поврће; бруснице,
прерађене; бруснице, смрзнуте; бујон; бундева,
прерађена; вишње, конзервиране; вишње, смрзнуте;
вишње, суве; воће конзервирано или у теглама; воће,
конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће,
кувано; воће, припремљено; воће у конзерви; воће у
теглама; воћни желе; гарден салата; глазирано воће;
грашак, конзервирани; грашак, обрађен; грашак у
конзерви; грејпфрут, прерађен; грицкалице на бази
воћа; грицкалице на бази кромпира; грицкалице на
бази морских алги; грицкалице на бази орашастих
плодова; грицкалице на бази пасуља; грицкалице на
бази поврћа; грицкалице на бази соје; грицкалице на
бази сувог воћа; грицкалице на бази тофуа;
грицкалице од кандираног воћа; грицкалице у
облику плочица базиране на воћу; грицкалице у
облику плочица базиране на орашастим плодовима;
дехидрисано млеко; ђумбиров џем; желатин; желе за
исхрану; желеи, џемови, компоти; залеђено воће;
жуманце од јаја; замене за месо на бази поврћа;
замене за јаја; замрзнуто воће и поврће; замрзнутосушено поврће; зачињена уља; зачињена уља за
кулинарске потре; зачињени бадеми; зачињени
индијски ораси; зачињени мешани орашасти
плодови; зачињени орашасти плодови; зачињен
кикирики; зачињено коштуњаво воће; инћуни,
неживи; јабуке, обрађене; јагоде, смрзнуте; јагоде,
прерађене; јаја, млеко и млечни производи; јестива
уља и масти; јестиве масти; јестиви делови
орашастих плодова; јестиве семенке, обрађене;
кајсије, обрађене; какао путер; какао путер за
исхрану; кандирани бадеми; кандирани кикирики;
кандирани ораси; канола уље за кулинарске потребе;
канола уље за исхрану; кикирики, конзервиран;
кикирики паста; кикирики, припремљен; кикирики
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путер; кимчи (јело од ферментисаног поврћа); кинески
купус, прерађен; кокосово млеко; кокосово млеко за
кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; кокосов
путер; кокос, осушени; компоти; компот од бруснице;
конзервиране маслине; конзервиране, сушене и куване
маслине; конзервиране шљиве; конзервирани кромпир;
конзервирани
парадајз;
конзервирани
пужеви;
конзервирани производи од рибе; конзервирани спанаћ;
конзервирано воће; КОНЗЕрвирано воће и поврће;
конзервирано месо, риба, поврће и воће; конзервирано,
сушено и кувано воће и поврће; конзервисана гомољика;
тартуф; конзервисана соја, за исхрану; конзервисан бели
лук; конзервисане печурке; конзервисани парадајз;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; конзервисано поврће; конзервисан пасуљ; кора
од воћа; коштано уље за исхрану; кувано воће; кувано
воће и поврће; кувано поврће; кукурузно уље за исхрану;
купине, прерађене; леблебија, обрађена; леблебије,
сушене; леблебије у конзерви; лешници припремљени;
мармеладе од поморанџе и ђумбира; маслац од меда;
маслац са белим луком; маслац са биљем; маслине,
куване; маслине пуњене бадемима; маслине,
припремљене; маслине пуњене пестом у сунцокретовом
уљу; маслине, сушене; маслиново уље за исхрану;
маслиново уље за кулинарске потребе; мермелада;
мешана јестива уља; мешана биљна уља за кулинарске
потребе; млади кукуруз, прерађени; млади лук, прерађен;
млевено воће; млеко; млеко и млечни производи;
прерађене семенке од сунцокрета; млеко од кикирикија
за кулинарске сврхе; млеко од киририкија; млеко од
орашастих плодова као замена за млеко; млеко од соје за
кулинарске потребе; млеко са ниским нивоом масти;
мусеви од поврћа; некувано воће, припремљено;
нерафинисано уље које се користи за кулинарске
потребе; обрађени пужеви (ескарготи); обрађени црни
лук; овсено млеко; ољуштени парадајз; органско млеко;
павлака (биљна) на бази поврћа; павлака за кување у
праху; палмино уље за исхрану; палмино уље за
кулинарске потребе; паприке, обрађене; паприке,
припремљене; парадајз пире; паста од белог лука за
кување; паста за гуаве; паста од плавог патлиџана; паста
од поврћа; пасте од икре рачића, пасте од поврћа; пасте
од риба; пасте од тикве; пасуљ, обрађени; пасуљ,
припремљен; пасуљ, сушени; пасуљ у конзерви;
пахуљице од кокоса; паштета од артичоке: паштета од
поврћа: паштета од инћуна; перила уља за исхрану;
перила уља за кулинарске потребе; печени бедеми:
печени бели лук; печени индијски ораси; печени
кестени; печени кикирики; печени лешници; печени
макадамија ораси; печени мешани орашасти плодови;
печени орашасти плодови; печени орашчићи; печени
пасуљ; печурке, обрађене; печурке, припремљене;
пикантни кисели краставци; пире од печурака: пире од
плавог патлиџана: пире од тикве; поврће конзервирано,
или у теглама; поврће конзервирано у уљу; поврће,
обрађено; поврће кувано у сирћету; поврће укисељено у
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сирћету; поврће у конзерви; поврће у теглама; прерађена
лимунска
трава;
прокељ,
прерађен;
пужеви
припремљени за људску исхрану; путер; путер од
бадема: путер од индијског ораха: путер од орашастих
плодова; рибља паштета; риба у конзерви; рибљи
желатин за исхрану; ролнице од сувог воћа; салате од
воћа: салате од воћа и поврћа; салате од поврћа; сардине,
неживе; сардине у конзерви; семенке, припремљене;
семенке припремљене за људску конзумацију; семенке
припремљене за људску конзумацију, које нису зачини
или ароме; семенке сусаме, обрађене; сецкани бели лук,
конзервирани; сечено воће; сечено поврће; сипе, неживе;
сирово воће, ољушћено; смрзнут бели лук; смрзнути
спанаћ; смрзнуто воће; смрзнуто поврће; сојина зрна,
прерађена; сојино млеко; сојино уље за исхрану; сојино
уље за кување; сојино уље за употребу у кулинарству;
суве бруснице; суве гљиве; суве дагње; суво грожђе;
сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово уље
за исхрану; сунцокретово уље за кулинарске потребе;
сусамово уље за исхрану: суфлеи од бундеве; суфлеи од
поврћа; сушена сојина зрна; сушене, јестиве гљиве;
сушене јестиве морске алге: сушене јестиве црне гљиве;
сушене махунарке; сушени рачићи; сушени тартуфи
[јестиве гљиве]; сушено воће и поврће; сушено поврће;
уља за исхрану; уља за кување; уља од орашастих
плодова; уља од орашастих плодова за кулинарске
потребе; уље бундевиних семенки за кулинарске
потребе; уље за печење на биљној бази у спреју; уље за
печење у спреју; уље кикирикија за кулинарске потребе;
уље кита за исхрану; уље од грожђаних коштица за
исхрану; уље од кикирикија за исхрану; уље од
пиринчаних мекиња за исхрану; уље од семена пана за
исхрану; уље од семенке бундеве за исхрану; уље од
семенки грожђа за кулинарске потребе; уље од уљане
репице за кулинарске потребе; уље палминих коштица за
исхрану; уље палминог језгра за кулинарске потребе;
уље пиринчаних мекиња за кулинарске потребе; умаци
на бази млека; умаци од пасуља; умаци од сира; умаци
од чилија са сиром; унапред исецкане салате од поврћа;
уншиу мандарине, прерађене; урме; усољено поврће;
ферментисани тофу; фалафел; хидрегенизована уља за
кулинарске потребе; хумус као тесто од леблебија;
цацики [tzatziki]; црвени лук, конзервисан; црвени лук,
прерађен; црвени лук, припремљен; црвени пасуљ,
конзервиран; црвени снепер, неживи; црни лук,
припремљен; чипс од соје; џемови; шкољке, које нису
живе.
Кл. 30: какао намази; намази на бази чоколаде; гочујанг
[ферментирани намаз од љутих папричица]: намази на
бази чоколаде који садрже орашасте плодове; чоколадни
намази који се наносе на хлеб; чоколадни намази који
садрже орашасте плодове; ароме бедема, осим
есенцијалних уља, за напитке: балзамико сирће: бели лук
у праху: бели лук у праху [зачин]; бибер; биљне
инфузије; биљни концентрати као зачини; биљни
препарати за употребу као замена за кафу; ванила ароме
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за храну; винске сирће: воћне ароме које се користе за
храну и пиће, осим екстракта; воћни желе [слаткиши];
воћни преливи [сосови]; воћно сирће: глукоза за
кулинарску намену; ђумбир [зачин]; ђум6ир у праху који
се користи као зачин: замене за шећер: затар мешавина
зачина: зачини; зачини за печење: зачини и прилози на
бази какаоа за храну и пића; зачини на бази сушене
смокве; зачини у праху; зачин од сушених чили
папричица; зачинска паприка; зачинска со која се
користи за кување; зачински додаци; зачињена паста од
пасуља као прилог храни; зачињена со: зашећерени
бадеми; зелени чај; инстант пиринач; јаворов сируп;
какво мешавине: кари [зачин]; кари зачини; кари сос;
кари сосови; кари у праху [зачин]: конзервирани влашац;
конзервирани ђумбир [зачин]; конзервисане баштенске
траве [зачини}: коштуњаво воће у праху; куркума;
куркума за исхрану; кус-кус [грма]: кухињска со;
кухињска со помешана са семенкама сусама; ланено
семе за кулинарску употребу [зачин]; мед; мед са
лековитим биљем; меласа за исхрану; мешавина зачина
са каријем; млевени овас; морска вода за кување; овсене
пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; ољуштени
овас; ољуштени пиринач; орашчићи; органски кари
сосови; паприка (зачин); пиринач куван на пари;
пиринчана каша за кулинарске намене; посластице од
кикирикија; преливи за салату; препарати од житарица;
прерађене интегралне житарице; пшеничне клице за
људску исхрану; сенф; сирће; сирће, сосови (додаци
јелу); сирће, сосови и дpyги додаци јелу; сируп од агаве
(природни заслађивач); слад за људску исхрану; сос од
бруснице (зачин); сусамово семе (зачин); сушени
босиљак; сушени оригано; сушени першун; сушени
рузмарин; сушени тамјан; сушено баштенско биље које
се користи као зачин; сушено биље за кулинарске
потребе; укисељени ђумбир (зачин); умак од парадајза;
умак, сос од соје; хељда, прерађена; цимет (зачин); цимет
у праху (зачин); црвена слатка паприка (зачин); црни лук
у праху; чатни од зеленог парадајза; чатни од
карамелизованог црног лука; чатни од мангоа; чатни од
парадајза; чатни од цвекле; чатни од црвеног лука; чатни
од црног лука; чатни од шљива; чау-чау (зачин); чили
као зачин; чили паста као зачин; чили сос; чили у праху;
чимичури сосови; шећер; шећер, мед; меласа.
Кл. 31: артичоке, свеже; бадем (воће); бели лук,
свеж; бибер (биљка); биљке; босиљак, свеж;
бразилски ораси, свежи; влашац, свежи; гљиве,
свеже; инћуни, живи; јестиви сусам, непрерађен;
јестиво семе лана, непрерађено; кикирики, свеж;
коприва; кукуруз; лешник, свеж; маслине, свеже;
мекиње; микроповрће, свеже, непрерађено; просо;
непрерађено семе; непрерађено семе за пољопривредне
сврхе; овас (зоб); орах биљке коле; орашасто воће;
органске свеже биљке; органско свеже воће; органско
свеже воће и поврће; органско свеже поврће; оригано,
свеж; остаци биљака; остаци воћа (комина); паприке,
свеже; парадајз свежи; пасуљ свеж; патлиџан, свеж;
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пекан ораси; свежи, пиринач, непрерађен; писаћи, свежи;
свеже воће и поврће; свеже зачинско биље; свеже воће и
поврће; свежи индијски ораси; свеж першун; семе
житарица, непрерађено; тартуфи, свежи; хмељ; црни лук,
свеж; чери парадајз, свежи; чили паприке, свеже;
шумски производи.
(111) 80873
(210) Ж- 2021-133

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 15.07.2021.
(732) LA AURORA, S.A., Carretera Santiago Tamboril,
Km. 5, Parque Industrial Tamboril, Tamboril, Guazumal,
Santiago, DO
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

LEON JIMENES
(511) Кл. 34: дуван и цигаре.
(111) 80874
(210) Ж- 2020-1841

(181) 21.10.2030.
(220) 21.10.2020.
(151) 15.07.2021.
(732) ZANATSKA ZADRUGA ZA IZRADU
ĆILIMA I SUVENIRA DAMSKO SRCE PIROT,
Српских владара 106, 18300, Пирот, RS
(740) Јована Томић, адвокат, Булевар краља
Александра бр. 26/6, 11000, Београд
(540)

(531) 25.01.25; 28.05.00
(511) Кл. 24: плетена и ткана роба; завесе; креветски
прекривачи; зидна таписерија; столњаци; пресвлаке
за столице или део намештаја.
Кл. 27: ћилими; теписи; простирке; прекривач за зид.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје плетене и
ткане робе, завеса, креветских прекривача, зидних
таписерија, столњака, пресвлака за столице или
делове намештаја, ћилима, тепиха, простирки и
прекривача за зид; оглашавање и помоћ
потрошачима у избору робе.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.12.2020. - 15.01.2021. године:
Жиг рег. бр. 11584 чији је носилац
PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o., Pivovarniška ul.
2, 1000 LJUBLJANA, SI, престао је да важи дана
31.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 12874 чији је носилац PLIVA
HRVATSKA d.o.o., Prilaz Baruna Filipovića 25 , 10000
Zagreb, HR, престао је да важи дана 26.12.2020.
године.
Жиг рег. бр. 15281 чији је носилац ABB AB,
SE-721 83 VASTERAS, SE, престао је да важи дана
24.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 18735 чији је носилац JT
International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 19.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 18751 чији је носилац SHELL
BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340
Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана
19.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 18753 чији је носилац SHELL
BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340
Baar, Switzerland, CH, престао је да важи дана
19.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 25100 чији је носилац ICL
Performance Products LP, Suite 500, 622 Emerson
Road, St.Louis, Missouri 63141-1160 (US), US, престао
је да важи дана 26.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 25113 чији је носилац WARNER
BROS.ENTERTAINMENT INC., 4000 WARNER
BOULEVARD,BURBANK,CALIFORNIA 91522, US,
престао је да важи дана 26.12.2030. године.
Жиг рег. бр. 25116 чији је носилац PLIVA
HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb,
HR, престао је да важи дана 16.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 36817 чији је носилац ZEON
CORPORATION, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8246, JP, престао је да важи дана
20.12.2020. године.
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Жиг рег. бр. 36818 чији је носилац ZEON
CORPORATION, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8246, JP, престао је да важи дана
20.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 37484 чији је носилац Anchor
Lamina America, Inc. (Michigan corporation), 38505
Country Club Drive, Suite 100, Farmington Hills,
Michigan 48331, US, престао је да важи дана
25.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 37097 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 26.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 37437 чији је носилац
PROCORDIA FOOD AB , 241 81 Eslöv, SE, престао је
да важи дана 26.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 41690 чији је носилац KWV
INTELLECTUAL PROPERTIES (PTY) LIMITED, La
Concorde, 57 Main Street, Paarl, ZR, престао је да
важи дана 29.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 37101 чији је носилац KATALIN
HALAS
PREDUZETNIK,
SPECIJALIZOVANA
PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH ELEKTRIČNIH
UREĐAJA I PRIBORA ZA MOTORNA VOZILA I
REKREATIVNE
SPORTSKE
AKTIVNOSTI
MOTORCO, Viragova 2, Horgoš, RS, престао је да
важи дана 05.01.2031. године.
Жиг рег. бр. 36607 чији је носилац Hyundai
Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu,Seoul,
KR, престао је да важи дана 10.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 36611 чији је носилац Premier
Foods Group Limited, Premier House, Centrium
Business Park, Griffiths Way, St. Albans, Hertfordshire
AL1 2RE, UK, престао је да важи дана 11.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46530 чији је носилац British
American Tobacco Western Europe Commercial Trading
Limited, Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA,
UK, престао је да важи дана 22.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 46571 чији је носилац DUOCHEM
DOO NOVA PAZOVA, Пета Индустријска 1, Нова
Пазова, Стара Пазова, 22330 Нова Пазова, RS,
престао је да важи дана 23.12.2030. године.
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Жиг рег. бр. 46525 чији је носилац DUOCHEM
D.O.O., Ruzveltova 38, 11050 Beograd, YU, престао је
да важи дана 23.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 46518 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE
MANUFACTURING
BIOLOGICALS S.A., RUE DE LINSTITUT 89, B-1330
RIXENSART", BE, престао је да важи дана
23.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 47409 чији је носилац UNILEVER
N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, престао је
да важи дана 26.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 46526 чији је носилац
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD., P.O.Box
60, Beer Sheva, Izrael,, IL, престао је да важи дана
28.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 44154 чији је носилац
FUDBALSKI KLUB "CRVENA ZVEZDA", Ljutice
Bogdana 1a, Beograd, YU, престао је да важи дана
29.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 44153 чији је носилац
FUDBALSKI KLUB "CRVENA ZVEZDA", Ljutice
Bogdana 1a, Beograd, YU, престао је да важи дана
29.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 46906 чији је носилац Oracle
America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores,
California 94065, US, престао је да важи дана
10.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62969 чији је носилац Coty Brands
Management Inc. c/o General Counsel, Coty Inc
, 350 5th Ave, New York, NY 10118, US, престао је да
важи дана 17.12.2020. године.
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Жиг рег. бр. 62986 чији је носилац Društvo za
obavljanje taksi usluga "EVRO GOLD" doo Beograd,
Ul. Danila Ilića br. 2, Beograd-Palilula, RS, престао је
да важи дана 18.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 62822 чији је носилац Industrija
vode Aqua com doo , Gradac bb, Raška, RS, престао је
да важи дана 18.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 62823 чији је носилац Industrija
vode Aqua com doo , Gradac bb, Raška, RS, престао је
да важи дана 18.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 62824 чији је носилац АQUA
REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. ,
Београд, RS, престао је да важи дана 18.12.2020.
године.
Жиг рег. бр. 63036 чији је носилац Industrija
vode Aqua com doo , Gradac bb, Raška, RS, престао је
да важи дана 18.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 62825 чији је носилац Industrija
vode Aqua com doo , Gradac bb, Raška, RS, престао је
да важи дана 18.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 63035 чији је носилац Industrija
vode Aqua com doo , Gradac bb, Raška, RS, престао је
да важи дана 18.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 63485 чији је носилац SLIM LAJN
INTERNACIONAL D.O.O., Đakovačka 6, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 18.12.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62989 чији је носилац THE FUN
& FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Батајнички друм
12, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана
21.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62970 чији је носилац Coty Brands
Management Inc. c/o General Counsel, Coty Inc, 350 5th
Ave, New York, NY 10118, US, престао је да важи
дана 17.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 63044 чији је носилац Ненад
Станић, Змаја од ноћаја 13б, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 22.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62880 чији је носилац Golf RB
d.o.o., Miloša Obilića 143A, 22000 Sremska Mitrovica,
RS, престао је да важи дана 17.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 64953 чији је носилац Ненад
Станић, Змаја од ноћаја 13б, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 22.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62968 чији је носилац BELUPO
lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 18.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62952 чији је носилац Vinarija
Zvonko Bogdan d.o.o., Tuk Ugarnice b.b, 24000 Subotica,
RS, престао је да важи дана 22.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 63049 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge YESU DOO , Jurija Gagarina 89,
lokal 143, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи
дана 18.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62883 чији је носилац
BEOPANAX DOO, Kneza Višeslava 63/I/30, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 22.12.2020.
године.
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Жиг рег. бр. 62713 чији је носилац Tomislav
Kukanjac, Vojvode Bogdana br. 24/17, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 23.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 63167 чији је носилац
ENERGOTEAM d.o.o., Мајаковског 38, 18000 Ниш,
RS, престао је да важи дана 31.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 63112 чији је носилац Kraft Foods
Sverige Intellectual Property AB, 194 86 Upplands
Väsby, SE, престао је да важи дана 23.12.2020.
године.

Жиг рег. бр. 62709 чији је носилац
ENERGOTEAM d.o.o., Bul. Svetog cara Konstantina
80-86, 18000 Niš, RS, престао је да важи дана
31.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62238 чији је носилац Arysta
LifeScience Benelux, Rue de Renory , 26/1 B-4102
Ougrée Belgium, BE, престао је да важи дана
23.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62836 чији је носилац
"PLASTAL" DOO, Futoški put 93c, 21000 Novi Sad,
RS, престао је да важи дана 31.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62781 чији је носилац COLOR
MEDIA INTERNATIONAL DOO NOVI SAD,
Temerinska br. 102, 21000 Novi Sad, RS, престао је да
важи дана 24.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62797 чији је носилац Anadolu
Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi,
Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No: 5,
Bahçelievler Istanbul, TR, престао је да важи дана
01.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62712 чији је носилац Udruženje
nastavnika srednjih škola "Dositej", Đure Gajića 110,
Kula, RS, престао је да важи дана 25.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 62699 чији је носилац COLOR MEDIA
INTERNATIONAL DOO, Temerinska br. 102, 21000 Novi
Sad, RS, престао је да важи дана 01.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62858 чији је носилац
TАRAMONT d.o.o., M. Popovića 9, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 25.12.2020.
године.

Жиг рег. бр. 63206 чији је носилац BELRON
INTERNATIONAL LIMITED, Milton Park, Stroude
Road, Egham, Surrey, TW20 9EL, GB, престао је да
важи дана 05.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 63122 чији је носилац Preduzeće
za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge LONG YU doo,
Jurija Gagarina 87, lokal br. 62, 11070 Novi Beograd,
RS, престао је да важи дана 25.12.2020. године.

Жиг рег. бр. 63115 чији је носилац SOFIDEL
S.P.A., Via di Lucia 23, Porcari (LU), IT, престао је да
важи дана 07.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62692 чији је носилац Marko
Radinković PR, Ostale usluge informacione tehnologije
CREATIVE GENOME, Vojvođanska 63/2, Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 29.12.2020.
године.
Жиг рег. бр. 62770 чији је носилац MIŠKOVIĆ
MILORAD, 11070 Beograd, Mihaila Pupina 10a, RS,
престао је да важи дана 29.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 62604 чији је носилац ABBOTT
LABORATORIES, 100 Abbott Park Road, Abbott Park,
Illinois 60064-6408, US, престао је да важи дана
29.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 62849 чији је носилац PAŠTRIĆ
d.o.o., Cara Uroša 30, Beograd, RS, престао је да важи
дана 30.12.2020. године.
Жиг рег. бр. 62698 чији је носилац Novak
Mršević, Birčaninova 16b, 11000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 31.12.2020. године.
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Жиг рег. бр. 63110 чији је носилац JT
International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 07.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63109 чији је носилац JT
International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 07.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63108 чији је носилац JT
International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 07.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63317 чији је носилац
TELEBRANDS CORP. a New Jersey corporation, 79
Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, US, престао
је да важи дана 11.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63224 чији је носилац Fresh & Co.
d.o.o., 24000 Subotica, Ivana Gorana Kovačića 3, RS,
престао је да важи дана 11.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63225 чији је носилац Fresh & Co.
d.o.o., 24000 Subotica, Ivana Gorana Kovačića 3, RS,
престао је да важи дана 11.01.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63226 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 11.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63208 чији је носилац Motorola
Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart
Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да
важи дана 11.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63207 чији је носилац Društvo za
proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge
ŽITOPRERADA DM d.o.o., Novi Bečej, Bašaidski put
bb., RS, престао је да важи дана 12.01.2021. године.
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Жиг рег. бр. 62838 чији је носилац GENERAL
MOTORS
LLC,
kompanija
sa
ograničenom
odgovornošću organizovana po propisima države
Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan
48265-3000, US, престао је да важи дана 15.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64382 чији је носилац HILDING
ANDERS INTERNATIONAL AB, Östra Varvsgatan 4,
211 19 Malmö, SE, престао је да важи дана
08.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 63146 чији је носилац
FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, London
W1Т 1АL, GB i Simco Limited, 9 Derry Street, London
W8 5HY, GB, престао је да важи дана 13.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 62826 чији је носилац Genzyme
Corporation (Massachusetts corporation) , 50 Binney
Street, Cambridge, MA 02142, US, престао је да важи
дана 14.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62828 чији је носилац Genzyme
Corporation (Massachusetts corporation) , 50 Binney
Street, Cambridge, MA 02142, US, престао је да важи
дана 14.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62829 чији је носилац Genzyme
Corporation (Massachusetts corporation) , 500 Kendall
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US, престао је
да важи дана 14.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62929 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i trgovinu Tehnomanija d.o.o. sa
sedištem u Beogradu, Poručnika Spasića i Mašere 102,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
15.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63219 чији је носилац Arysta
LifeScience
Benelux,
Rue
de
Renory
, 26/1 B-4102 Ougrée Belgium, BE, престао је да важи
дана 15.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62796 чији је носилац Adama
Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
Ashdod 77102, IL, престао је да важи дана 15.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 62851 чији је носилац THE
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 200
Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, US, престао је да
важи дана 15.01.2021. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.06.2021. - 15.07.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 17338
промењена је у АVENTISUB LLC, 55 Corporate
Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36935
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 18933
промењена је у FRANKLIN ELECTRIC CO. INC.,
9255 Coverdale Road, Fort Wayne, Indiana 46809, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36936
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 19688
промењена је у Hiab AB, c/o Cargotec Sweden AB,
Box 1133 , 164 22 Kista , SE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 37162
промењена је у ALLERGAN, INC., 2525 Dupont
Drive, Irvine, California 92612 , US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 23531
промењена је у Hiab AB, c/o Cargotec Sweden AB,
Box 1133 , 164 22 Kista , SE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 37464
промењена је у ALLERGAN, INC., 2525 Dupont
Drive, Irvine, California 92612 , US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 31492
промењена је у GKN Holdings Limited, 11 th Floor
The Colmore Building, Colmore Circus Queensway ,
Birmingham B4 6AT, England, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38641
промењена је у The Coleman Company, Inc., 180 N.
LaSalle, Suite 700, Chicago, IL 60601, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 33871
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36929
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36930
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38641
промењена је у The Coleman Company, Inc., 3600
North Hydraulic Wichita, KS 67219, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38849
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 40754
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 44227
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36932
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45202
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36933
промењена је у McDonald's International Property Company,
Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808, Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45580
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36934
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 47283
промењена је у Ford Motor Company , One American
Road, MI 48126 , Dearborn, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 47284
промењена је у Ford Motor Company, One American
Road, MI 48126, Dearborn, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47291
промењена је у N.E.T. Co. United S.A., Vistra
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola VG1110, VG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47857
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47859
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48096
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48657
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 49010
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 49022
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 49088
промењена је у British American Tobacco Exports
Limited, Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 49103
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 49369
промењена је у N.E.T. Co. United S.A., Vistra
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Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola VG1110, VG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 49512
промењена је у British American Tobacco Exports Limited,
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50873
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50877
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51125
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53598
промењена је у Fabrika za preradu voća i povrća
"NECTAR" DOO, Новосадски пут 9, 21400, Бачка
Паланка, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53612
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53658
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53920
промењена је у British American Tobacco Exports
Limited, Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54772
промењена је у DDP Specialty Electronic Materials US,
LLC, 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55521
промењена је у Fabrika za preradu voća i povrća
"NECTAR" DOO, Новосадски пут 9, 21400, Бачка
Паланка, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56895
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57408
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 57531
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63292
промењена је у Društvo za pružanje usluga MPG Plus
doo, Вишњичка 45, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 58438
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63647
промењена је у UNITED PHOSPHORUS LIMITED,
Engine Rooms, Birchwood Park, Warrington, Cheshire,
WA3 6YN, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 59064
промењена је у British American Tobacco Exports
Limited, Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 59579
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60229
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60342
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60448
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60510
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60681
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61909
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62195
промењена је у PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм
5A , 11080 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63007
промењена је у Горан Милановић, ул. Ломина бр.
10/37, 37000 Крушевац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63054
промењена је у PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм
5A , 11080 Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 63732
промењена је у PharmaSwiss d.o.o. , Батајнички друм
5A , 11080 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63738
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63775
промењена је у Aderans Co., Ltd., 6-3, Shinjuku 1chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63777
промењена је у Aderans Co., Ltd., 6-3, Shinjuku 1chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63779
промењена је у Aderans Co., Ltd., 6-3, Shinjuku 1chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63795
промењена је у SOLENIS TECHNOLOGIES
CAYMAN, L.P., Mühlentalstrasse 38, ,
8200
Schaffhausen, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63916
промењена је у GoPro, Inc. (Delaware corporation),
3025 Clearview Way, San Mateo, California 94402, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63979
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64041
промењена је у DDP Specialty Electronic Materials US,
LLC, 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64093
промењена је у Zebco Holdings, LLC, 6101 East
Apache Street, Tulsa, Oklahoma 74115, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64200
промењена је у Rotam Agrochem International
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Company Ltd, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, HK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64201
промењена је у Rotam Agrochem International
Company Ltd, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, HK;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 67822
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 68657
промењена је у British American Tobacco Exports
Limited, Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64202
промењена је у Rotam Agrochem International
Company Ltd, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, HK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68771
промењена је у GoPro, Inc. (Delaware corporation),
3025 Clearview Way, San Mateo, California 94402, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64204
промењена је у Rotam Agrochem International
Company Ltd, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, HK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71310
промењена је у British American Tobacco Exports
Limited, Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64262
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808,
Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72272
промењена је у mBrain Train d.o.o Beograd, Савска
19Г/3, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64521
промењена је у GoPro, Inc. (Delaware corporation),
3025 Clearview Way, San Mateo, California 94402, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65962
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67024
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67025
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67082
промењена је у GRIGORIS SARANTIS ANONYMI
VIOMICHANIKI
&
EMPORIKI
ETAIRIA
KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON &
PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou
Halandriou, 151 25 Amarousio, GR;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 73784
промењена је у Владан Крчадинац, Стевице
Јовановића 35, Панчево, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73886
промењена је у mBrain Train d.o.o Beograd, Савска
19Г/3, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74182
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76029
промењена је у mBrain Train d.o.o Beograd, Савска
19Г/3, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76767
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76786
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76832
промењена је у "KOV TECHNOLOGY" д.о.о. Београд
- Звездара, Живојина Жујовића 14, 11000 Београд,
RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77515
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 77545
промењена је у Rakuten Group, Inc., 1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77547
промењена је у Rakuten Group, Inc., 1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77740
промењена је у Rakuten Group, Inc., 1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78071
промењена је у Rakuten Group, Inc., 1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78145
промењена је у GoPro, Inc. (Delaware corporation),
3025 Clearview Way, San Mateo, California 94402, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78179
промењена је у Creative Media Art doo, Петра
Мартиновића 23/11,Општина Чукарица, 11000,
Београд, RS;

Ж
За жиг бр. 19688 извршен је пренос на Hiab
AB, Norra Vallgatan 64, SE-21122, Malmö, SE;
За жиг бр. 21987 извршен је пренос на Berol
Corporation, 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta,
GA 30328, US;
За жиг бр. 22909 извршен је пренос на DuPont
Nutrition USA, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;
За жиг бр. 23531 извршен је пренос на Hiab
AB, Norra Vallgatan 64, SE-21122, Malmö, SE;
За жиг бр. 25488 извршен је пренос на
Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson
SC 29621, US;
За жиг бр. 27214 извршен је пренос на DuPont
Nutrition USA, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;
За жиг бр. 27988 извршен је пренос на Wella
Operations US, LLC, 4500 Park Granada, Suite 100,
Calabasas, CA 91302, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 78180
промењена је у Creative Media Art doo, Петра
Мартиновића 23/11,Општина Чукарица, 11000,
Београд, RS;

За жиг бр. 28686 извршен је пренос на DuPont
Nutrition USA, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79513
промењена је у Kia Corporation,, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul 06797, KP;

За жиг бр. 29104 извршен је пренос на DuPont
Nutrition USA, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80041
промењена је у SUPERSOLUTION DOO Beograd
Voždovac, Аутопут за Нови Сад 55, 11080 Земун,
Београд, RS;

За жиг бр. 38266 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;

Промена пренос права

За жиг бр. 38267 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;

За жиг бр. 16212 извршен је пренос на
GARRETT TRANSPORTATION I INC., 2525 W.
190th Street, Torrance, California 90504, US;
За жиг бр. 16872 извршен је пренос на
Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson
SC 29621, US;
За жиг бр. 17338 извршен је пренос на
AVENTISUB LLC, 3711 Kennett Pike, Suite 200,
Greenville, Delaware 19807, US;
За жиг бр. 18944 извршен је пренос на
GARRETT TRANSPORTATION I INC., 2525 W.
190th Street, Torrance, California 90504, US;
ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 38641 извршен је пренос на Ignite USA,
LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, Chicago, IL 60601, US;
За жиг бр. 44552 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;
За жиг бр. 45087 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;
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За жиг бр. 49293 извршен је пренос на
CHIPITA Industrial and Commercial Company
S.A.(distinctive title: CHIPITA S.A.), 12th km National
Road Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica,
GR;
За жиг бр. 49444 извршен је пренос на
CHIPITA Industrial and Commercial Company
S.A.(distinctive title: CHIPITA S.A.), 12th km National
Road Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica,
GR;
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За жиг бр. 64041 извршен је пренос на
Nutrition & Biosciences USA 1, LLC, 3490 Winton
Place, Rochester, New York, 14623, US;
За жиг бр. 64041 извршен је пренос на DDP
Specialty Electronic Materials US, Inc., 974 Centre
Road, Wilmington, DE 19805, US;
За жиг бр. 66324 извршен је пренос на
Unilever Global IP Limited , Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, , UK;

За жиг бр. 50999 извршен је пренос на Wella
Operations US, LLC, 4500 Park Granada, Suite 100,
Calabasas, CA 91302, US;

За жиг бр. 66782 извршен је пренос на
Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UK;

За жиг бр. 51375 извршен је пренос на PIN
COMPUTERS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA
PROJEKTOVANJE
I
PROIZVODNJU INFORMACIONIH SISTEMA NOVI
SAD, Зрењанински пут 8, 21000 Нови Сад, RS;

За жиг бр. 66784 извршен је пренос на
Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UK;

За жиг бр. 53643 извршен је пренос на
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
FABRIKA
KONDITORSKIH
PROIZVODA
PARAĆINKA
PARAĆIN, Бранка Крсмановића 99, 35250 Параћин,
RS;
За жиг бр. 54005 извршен је пренос на
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
FABRIKA
KONDITORSKIH
PROIZVODA
PARAĆINKA
PARAĆIN, Бранка Крсмановића 99, 35250 Параћин,
RS;
За жиг бр. 54198 извршен је пренос на
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO
TRGOVINU I USLUGE SANTA CLARA DOO
BEOGRAD (VOŽDOVAC), Војислава Илића 96/4,
11000 Београд , RS;

За жиг бр. 66785 извршен је пренос на
Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UK;
За жиг бр. 66800 извршен је пренос на
Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UK;
За жиг бр. 67119 извршен је пренос на Unilever
Global IP Limited, Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
UK;
За жиг бр. 69154 извршен је пренос на HFC
Prestige International Operations Switzerland Sàrl ,
Chemin Louis-Hubert 1-3 , 1213 Petit-Lancy , CH;
За жиг бр. 69154 извршен је пренос на Wella
International Operations Switzerland Sàrl , Chemin
Louis-Hubert 1-3 , 1213 Petit-Lancy , CH;

За жиг бр. 54211 извршен је пренос на Wella
International Operations Switzerland Sàrl , Chemin
Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, CH;

За жиг бр. 69800 извршен је пренос на
"HRIMONI Pharma" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU, Липа 30, 26300 Вршац, RS;

За жиг бр. 54772 извршен је пренос на
Nutrition & Biosciences USA 1, LLC, 3490 Winton
Place, Rochester, New York, 14623, US;

За жиг бр. 71081 извршен је пренос на
"HRIMONI Pharma" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU, Липа 30, 26300 Вршац, RS;

За жиг бр. 54772 извршен је пренос на DDP
Specialty Electronic Materials US, Inc., 974 Centre
Road, Wilmington, DE 19805, US;

За жиг бр. 73040 извршен је пренос на
"HRIMONI Pharma" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU, Липа 30, 26300 Вршац, RS;

За жиг бр. 55224 извршен је пренос на
Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UK;

За жиг бр. 73395 извршен је пренос на
Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson
SC 29621, US;
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За жиг бр. 73784 извршен је пренос на BEER
PUB
AND
RESTAURANT
DRUŠTVO
SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD,
Винарска 1, 11000 Београд- Земун, RS;

За жиг бр. 29630 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;

За жиг бр. 76009 извршен је пренос на Boris
Đurđević, Remete 131, 10000, Zagreb, HR;

За жиг бр. 29636 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;

За жиг бр. 79038 извршен је пренос на Сања
Лазовић, Жарка Вуковића-Пуцара 43г, 11000
Београд, RS;
Упис лиценци
За жиг бр. 75883 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;
За жиг бр. 75883 уписана је лиценца на
SIMEX" doo, Subotica", Segedinski put 80, Subotica,
YU;

За жиг бр. 29756 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 31652 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 31655 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;

Упис залоге
За жиг бр. 29420 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 29483 уписана је залога на
Агроиндустријска комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 29624 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 29625 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 29626 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 29629 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 31656 уписана је залога на
Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА
а.д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 31995 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 34104 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 34279 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 34290 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 34292 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;
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За жиг бр. 34571 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 39268 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 36002 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 39272 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 36003 уписана је залога на ,
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 41059 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 36314 уписана је залога на ,
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 43532 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 36315 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 47839 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 36316 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 60770 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 37691 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 67445 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 37931 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 69671 уписана је залога на BAHUS
DOO STRIŽA, Цариградски друм 10, ПараћинСтрижа, RS;

За жиг бр. 39186 уписана је залога на
Агроиндустријскo комерцијална банка АИК БАНКА
А.Д. Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, Нови
Београд, RS;
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За жиг бр. 75949 уписана је залога на
BEOHEMIJA DOO BEOGRAD, Булевар Михајла
Пупина бр.115, Београд - Нови Београд, RS;
За жиг бр. 75962 уписана је залога на
BEOHEMIJA DOO BEOGRAD, Булевар Михајла
Пупина бр.115, Београд - Нови 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 23/2021 - 26/2021 (24.06.2021. - 15.07.2021.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1597510
(151) 13.05.2021
(540)

(540)

(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 11

(732) SHENZHEN
WOODY VAPES
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 34

(111) 1597524
(151) 21.04.2021
(540)

(111) 1597552
(151) 26.01.2021
(540)

(732) Akcionarsko društvo
"Banjalučka pivara" Banja
Luka
(511) 32
(111) 1597525
(151) 19.03.2021
(540)

NESCAFÉ GOLD
ROASTERY
(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 30
(111) 1597538
(151) 23.03.2021
(540)

(732) Wenzhou InterOptical
Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1597553
(151) 07.04.2021
(540)

(732) Shenzhen Quality Life
Technology Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1597569
(151) 22.02.2021
(540)

(111) 1597548
(151) 30.04.2021

ЗИС / RS / IPO

(111) 1597578
(151) 20.02.2021
(540)

BEAUTY IS
BEING HUMAN
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44
(111) 1597586
(151) 20.04.2021
(540)

(111) 1597573
(151) 07.04.2021
(540)

(540)

SOLENSIA
(732) Zoetis Services LLC
(511) 05
(111) 1597611
(151) 22.04.2021
(540)

LIBRELA
(732) Zoetis Services LLC
(511) 05
(111) 1597636
(151) 07.04.2021
(540)

Quipsite
(732) QUIPMENT
(511) 09 38

(732) PACIFIC
PHARMACEUTICALS
PTE LTD
(511) 05
(111) 1597592
(151) 07.04.2021
(540)

(111) 1597690
(151) 15.02.2021
(540)

IL MIO
(732) SEÇİL ETEK GİYİM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1597730
(151) 03.03.2021
(540)

FRENCH WALTZ
(732) Flower Boy
Trademarks, LLC
(511) 03 04

(732) GRIBA VIVAI
COOP. SOC. AGRICOLA
(511) 31

(732) Taizhou City
Yongning Acrylic Products
Co., Ltd.
(511) 17

(732) Taizhou City
Yongning Acrylic Products
Co., Ltd.
(511) 17
(111) 1597607
(151) 22.04.2021

(732) JINAN BEI SI
WANG LUO JI SHU YOU
XIAN GONG SI
(511) 10
(111) 1597844
(151) 23.02.2021
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(540)

(732) GUANGZHOU
HUIHUANG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 09
(111) 1597917
(151) 14.12.2020
(540)

(540)

WIICARE
(732) Wihuri Packaging Oy
(511) 07 10 16 17 37 41
42
(111) 1597984
(151) 09.04.2021
(540)

MYCLARIA
(732) KORTEKS
MENSUCAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 23
(111) 1597852
(151) 09.04.2021
(540)

SACE LADY
(732) Guangzhou Tianjunzi
Trading Co., Ltd.
(511) 03

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 38 39 40 41 42
43 44
(111) 1597921
(151) 20.02.2021
(540)

(111) 1597891
(151) 23.02.2021
(540)

(111) 1597899
(151) 24.02.2021
(540)

KAKUSIGA
262

HIF
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44
(732) Weichai Power Co.,
Ltd.
(511) 09

(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44

(732) Zerin 5000, S.L.
(511) 07 11 21

(111) 1597945
(151) 22.10.2020
(540)

(111) 1598221
(151) 15.04.2021
(540)

(732) "FRUCTA-TRADE"
d.o.o. Derventa
(511) 29

(732) DSM GRUP
DANISMANLIK
ILETISIM VE SATIS
TICARET A.S.
(511) 25 35

(111) 1598065
(151) 12.04.2021
(540)

(111) 1597971
(151) 20.01.2021
(540)

(732) APROVIS Energy
Systems GmbH
(511) 01 07 11

Aprovis

(111) 1598158
(151) 22.03.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1597906
(151) 06.04.2021
(540)

(111) 1598199
(151) 25.05.2021
(540)

(111) 1598214
(151) 02.02.2021
(540)

FLUXX
(732) Sabeu GmbH & Co.
KG
(511) 20

(732) VivaChek Biotech
(Hangzhou) Co., Ltd.
(511) 05 10 44

(111) 1598024
(151) 20.02.2021
(540)

(111) 1598046
(151) 21.04.2021
(540)

(111) 1597881
(151) 17.12.2020
(540)

(732) KIA MOTORS
CORPORATION
(511) 09

(732) BAXTER
INTERNATIONAL INC.
(511) 09 41

(111) 1598178
(151) 18.02.2021
(540)

(732) ENNA FRUIT d.o.o.
(511) 29 30 31 44
(111) 1597973
(151) 16.03.2021

MASCOT
(732) MASCOT
INTERNATIONAL A/S
(511) 10

(732) Loncin Motor Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1598231
(151) 06.04.2021
(540)

(732) Yiwushi Guoying
Import and Export CO., Ltd.
(511) 06 07 08
(111) 1598254
(151) 17.02.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

RAINTRAY
(732) Hansgrohe SE
(511) 11

(732) L'OREAL
(511) 03

Ж
(540)

(540)

RONAPREVE

(111) 1598314
(151) 23.04.2021
(540)

(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05

(111) 1598258
(151) 23.02.2021
(540)

(732) MA-PA MAKİNA
PARÇALARI
ENDÜSTRİSİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 07 12
(111) 1598275
(151) 26.04.2021
(540)

LORETOBLUE
(732) Fall Creek Farm and
Nursery, Inc.
(511) 31
(111) 1598282
(151) 25.03.2021
(540)

nightjet
(732) ÖBBPersonenverkehr AG
(511) 12 39
(111) 1598312
(151) 30.03.2021
(540)

(732) Yangtze Memory
Technologies Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1598348
(151) 25.04.2021
(540)

(732) Shandong Zhongtaida
Technology Incubation Co.,
Ltd.
(511) 35
(111) 1598356
(151) 26.04.2021
(540)

(732) JINAN MEIDE
CASTING CO., LTD.
(511) 09
(111) 1598374
(151) 12.03.2021
(540)

(732) China Tobacco
Jiangsu Industrial Co., Ltd.
(511) 34
(111) 1598444
(151) 09.04.2021
(540)

MICROSMART
(732) RIBOULEAU
MONOSEM
(511) 07
(111) 1598445
(151) 16.04.2021
(540)

High-V
(732) Siemens Healthcare
GmbH
(511) 09 10 42
(111) 1598447
(151) 24.02.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1598507
(151) 27.04.2021
(540)

(732) HALCON
CERAMICAS, S.L.
(511) 19

(732) TENDAM RETAIL,
S.A.
(511) 03 18 25
(111) 1598329
(151) 21.05.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1598429
(151) 02.04.2021

COCAINE
ENERGY RUSH
(732) Lenhardt AG
(511) 30 32
(111) 1598544
(151) 09.04.2021
(540)

VALOTERRA
(732) RIBOULEAU
MONOSEM
(511) 07
(111) 1598556
(151) 26.01.2021
(540)

GROUNDED IN
GOODNESS
(732) Ahold Delhaize
Licensing Sàrl
(511) 16 35 39 43
(111) 1598565
(151) 08.05.2021
(540)

(732) ZHEJIANG CORAL
SANITARY CO., LTD.
(511) 11
(111) 1598626
(151) 23.05.2020
(540)

(111) 1598407
(151) 31.03.2021
(540)

(732) Unitron Prom Ltd
(511) 29

(111) 1598526
(151) 14.04.2021
(540)

CAMOIN

(732) Deichmann SE
(511) 25
(111) 1598510
(151) 05.05.2021

(732) Monsieur Philippe
Tourrasse
(511) 03 09 16 25 28 35
38 41 42 45
(111) 1598664
(151) 26.04.2021
(540)

BABY BREZZA
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(732) Baby Brezza
Enterprises LLC
(511) 07 11

(540)

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1598871
(151) 01.03.2021
(540)

(111) 1598672
(151) 14.04.2021
(540)

(540)

HAIR IS FABRIC
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44
(111) 1598977
(151) 21.08.2020
(540)

(732) AIMA
TECHNOLOGY GROUP
CO., LTD
(511) 12

(732) Grygorovych Svitlana
Anatoliivna
(511) 03 35

(111) 1598693
(151) 24.03.2021
(540)

(111) 1598764
(151) 06.04.2021
(540)

(732) EF KOZMETİK
KİMYA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 03
(111) 1598906
(151) 26.11.2020
(540)

PAS
(732) PAS - Professional
Aviation Solutions GmbH
(511) 35 39
(111) 1598709
(151) 18.02.2021
(540)

(732) Perrine Bourguignon
(511) 25
(111) 1598723
(151) 30.03.2021
(540)

(732) JIANG XI WEN QIN
CLOTHING CO., LTD.
(511) 25
(111) 1598790
(151) 07.04.2021
(540)

(732) GÜR TEKSTİL
İMALAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
(511) 35
(111) 1598920
(151) 17.05.2021
(540)

(111) 1598738
(151) 24.03.2021
(540)

(732) SHENZHEN DEWE
TECHNOLOGY CO.,
LIMITED
(511) 07 11
(111) 1598822
(151) 06.05.2021
(540)

JINARC
(732) Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05

(732) PAS - Professional
Aviation Solutions GmbH
(511) 35 39
(111) 1598756
(151) 15.04.2021
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(732) SARPER
DAMITIMCILIK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 33
(111) 1598981
(151) 02.04.2021
(540)

(732) SC ROBEN SRL
(511) 16 28
(111) 1598996
(151) 29.03.2021
(540)

(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 42
(111) 1598956
(151) 05.02.2021
(540)

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

BEYLERBEYİ
Göbeğin Göbeği

(111) 1598842
(151) 30.11.2020
(540)

MAYBELLINE
GREEN EDITION

(732) RAPOOL-Ring
GmbH
(511) 31 38 41 42 44
(111) 1599008
(151) 12.02.2021
(540)

(732) BHARAT SERUMS
AND VACCINES LTD.
(511) 05 16 35
(111) 1598966
(151) 10.03.2021
(540)

(732) Blueprint Medicines
Corporation
(511) 05

(732) Thermitek
(511) 03
(111) 1599009
(151) 21.04.2021
(540)

(111) 1598973
(151) 20.02.2021

ЗИС / RS / IPO
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(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"Promservis"
(511) 03

(540)

(111) 1599014
(151) 08.03.2021
(540)

(111) 1599015
(151) 27.04.2021
(540)

(111) 1599152
(151) 07.04.2021
(540)

(732) JZJ Robot CO.,LTD
(511) 07
(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 42

(732) TPS S.R.L
(511) 19 20

Ж

(732) FARCOM A.E.
(511) 03

(732) AMITEK S.R.L.
(511) 07 11 20 21

(111) 1599113
(151) 07.05.2021
(540)

(111) 1599180
(151) 21.04.2021
(540)

(111) 1599264
(151) 11.03.2021
(540)

(111) 1599204
(151) 07.05.2021
(540)

(732) FAIRNESS S.R.L.
(511) 03 05
(111) 1599119
(151) 10.03.2021
(540)

(732) AQUILEIA
CAPITAL SERVICES
S.R.L.
(511) 35 36

Chicken Singles
(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31
(111) 1599206
(151) 07.05.2021
(540)

(732) Salikhov Irek
Faritovich
(511) 04 40
(111) 1599296
(151) 21.04.2021
(540)

EFECTE
(732) Efecte Oy/ Efecte
Corp.
(511) 09 42
(111) 1599300
(151) 23.02.2021
(540)

Dashi Delight

(111) 1599074
(151) 15.04.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1599250
(151) 19.04.2021
(540)

(732) CET Group Co., Ltd.
(511) 02 09

(111) 1599017
(151) 13.04.2021
(540)

(111) 1599092
(151) 17.05.2021

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31

(111) 1599101
(151) 23.03.2021
(540)

(732) LEDO plus d.o.o.
(511) 30

(732) CHONGQING
HWASDAN MACHINERY
MANUFACTURING CO.,
LTD.
(511) 07 09

Tuna Singles

(111) 1599170
(151) 19.04.2021
(540)

(732) Shenzhen Voxtech
Co., Ltd.
(511) 09

AQUILEIA
CAPITAL
SERVICES

(540)

(732) AUTOMOBILES
PEUGEOT
(511) 12 35 36 37 39
(111) 1599135
(151) 31.03.2021
(540)

(732) Unitron Prom Ltd
(511) 29

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31
(111) 1599220
(151) 19.02.2021
(540)

SWITCH
(732) Switch Mobility
Limited
(511) 12
(111) 1599225
(151) 07.05.2021

(732) Ulrich Östreicher
(511) 03 05 10 35
(111) 1599303
(151) 16.04.2021
(540)

GURU ORGANIC
ENERGY
(732) Guru Beverage Inc.
(511) 32
(111) 1599328
(151) 17.05.2021

265

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7

Ж
(540)

(540)

(111) 1599503
(151) 01.06.2021
(540)

WISEUP
(732) Yiwu Wiseup
Hardware Tools Co., Ltd.
(511) 07 08 09

AUTOSOL
(732) AUTOSOL
International GmbH
(511) 03

(111) 1599343
(151) 30.03.2021
(540)
(732) LEDO plus d.o.o.
(511) 30
(111) 1599424
(151) 11.03.2021
(540)

Nielsen Design
(732) FERRO SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 06 11 35

(732) Nielsen Design
GmbH
(511) 06 16 20 40

(111) 1599359
(151) 11.03.2021
(540)

(111) 1599425
(151) 11.03.2021
(540)

(732) ZHEJIANG
TOPYAULD
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 07 11

(732) Nielsen Design
GmbH
(511) 06 16 20 40

(111) 1599367
(151) 31.03.2021
(540)

WOLIDA
(732) SHENZHEN WOER
HEAT-SHRINKABLE
MATERTAL CO., LTD.
(511) 09 17
(111) 1599377
(151) 03.12.2020
(540)

(111) 1599466
(151) 28.04.2021
(540)

ERHOLIV

(732) Xunguo Zhang
(511) 30
(111) 1599512
(151) 24.05.2021
(540)

(732) Jurlique International
Pty Ltd
(511) 03 35 44
(111) 1599517
(151) 16.11.2020
(540)

LOGIC GREEN
(732) SCHWEIZER
KAPITAL HOLDING AG
(511) 09 36 37 42

(111) 1599471
(151) 08.02.2021
(540)

(111) 1599524
(151) 01.06.2021
(540)

(111) 1599493
(151) 27.05.2021
(540)

(111) 1599391
(151) 27.04.2021
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AVESTAN
(732) DECIEM BEAUTY
GROUP INC.
(511) 03 18 21 25 35 44

(732) EUROCATERING
SOCIETE ANONYME OF
TRADE, IMPORT,
EXPORT, LOGISTICS,
PROCESSING AND
STANDARDISATION OF
AGRICULTURAL
PRODUCTS
(511) 29 30 31 32 33 35
(111) 1599654
(151) 28.04.2021
(540)

CLUBHOUSE
CANDLE CO.
(732) Clubhouse Candle
Company LLC
(511) 04

(732) Huizhou Enya
Musical Instrument Co.,
Ltd.
(511) 15
(111) 1599541
(151) 13.04.2021
(540)

CLEARSPEAK
(732) PROCHASKA
Handels GmbH
(511) 12

(111) 1599608
(151) 19.02.2021
(540)

(111) 1599613
(151) 16.03.2021
(540)

(732) Alpen Pharma AG
(511) 05

(732) MobyFly SA
(511) 09 12 38 42

(732) Apple Inc.
(511) 42

(111) 1599602
(151) 09.04.2021
(540)

(732) Alcon Inc.
(511) 10

(111) 1599698
(151) 24.12.2020
(540)

(732) Midea Group Co.,
Ltd.
(511) 07 09 11 21
(111) 1599712
(151) 22.04.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Apple Inc.
(511) 42

Ж
(540)

(111) 1600108
(151) 03.12.2020
(540)

(111) 1599784
(151) 03.12.2020
(540)
(732) Federico Giovannetti
(511) 30

(732) PURE PLUS
CO.,LTD.
(511) 32
(111) 1599723
(151) 15.03.2021
(540)

(732) Winner Star Holdings
Limited
(511) 35 36 39
(111) 1599742
(151) 20.04.2021
(540)

(732) Ecoinno Handels
GmbH
(511) 03 05 09 16 21 25
32 33 35 36 37 41

(111) 1600044
(151) 10.05.2021
(540)

(111) 1599797
(151) 17.02.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1600109
(151) 03.12.2020
(540)

(732) Aircash d.o.o.
(511) 16 36
(111) 1599830
(151) 09.04.2021
(540)

(732) Qihe Leahou
Chemical Co.,Ltd.
(511) 01
(111) 1600074
(151) 10.05.2021
(540)

KEYNOTE
(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1600097
(151) 04.06.2021
(540)
(732) PACIFIC
PHARMACEUTICALS
PTE LTD
(511) 05 10

(732) GRUPPO TONAZZO
S.r.l.
(511) 29 30 31

(111) 1599749
(151) 26.03.2021
(540)

(111) 1599912
(151) 23.04.2021
(540)

(732) Best in Parking &
Real Estate AG
(511) 04 09 36 37 39
(111) 1599752
(151) 11.05.2021
(540)

NUMBERS
ЗИС / RS / IPO

(111) 1599948
(151) 20.04.2021
(540)

(732) NOVO SWISS AG
(511) 35 36
(111) 1599998
(151) 01.06.2021

(111) 1600119
(151) 05.03.2021
(540)

GlobalTAC
(732) UPM Raflatac Oy
(511) 16 17
(111) 1600135
(151) 13.04.2021
(540)

MONA

Tamsunorm Combi
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05

(732) Apple Inc.
(511) 42

(732) Pivovary Staropramen
s.r.o.
(511) 32
(111) 1600105
(151) 03.06.2021
(540)

SPEKTRUM
(732) STADA Arzneimittel
AG
(511) 05

(732) PPHU TESPOL
Tadeusz Koralewski
(511) 25
(111) 1600149
(151) 26.11.2020
(540)

KRIZIK
(732) TECHNIKA
METERING LIMITED
(511) 09
(111) 1600157
(151) 07.06.2021
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(540)

(732) Hebei Zaimei
Technology Development
Co., Ltd
(511) 01
(111) 1600183
(151) 21.05.2021
(540)

REGKIRONA
(732) CELLTRION, INC.
(511) 05
(111) 1600186
(151) 27.01.2021
(540)

(732) AUTOMOBILES
CITROËN
(511) 06 08 09 14 15 16
18 19 20 21 22 24 25
26 27 28

(111) 1600351
(151) 21.05.2021
(540)

(111) 1600197
(151) 10.05.2021
(540)

(732) CELLTRION, INC.
(511) 05

TAPNGO
(732) CH Group AB
(511) 09 45

(732) FRATZELIN LTD
(511) 07 08 09 10 11 21

OCUCOAT
(732) BAUSCH + LOMB
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1600305
(151) 23.04.2021
(540)
(732) AUTOMOBILES
CITROËN
(511) 06 08 09 14 15 16
18 19 20 21 22 24 25
26 27 28

ECOPLANET
(732) Holcim Technology
Ltd
(511) 19
(111) 1600195
(151) 27.01.2021
(540)

(732) Cureline, Inc.
(511) 01 42 44
(111) 1600314
(151) 17.03.2021
(540)

NEVE

ANEW
(732) Chevron Phillips
Chemical Company LP
(511) 01 04 17
(111) 1600408
(151) 03.06.2021
(540)

(732) JIAXING ALL-LINK
HOUSEWARE
PRODUCTS CO., LTD
(511) 06 20 35

(732) Prehrambena
industrija VINDIJA d.d.
(511) 29
(111) 1600371
(151) 07.06.2021
(540)

(732) Genki Forest(Beijing)
Food Technology Group
Co.,LTD
(511) 29 30 32
(111) 1600375
(151) 17.03.2021
(540)

(111) 1600424
(151) 19.04.2021
(540)

(732) AMITEK S.R.L.
(511) 07 11 20 21
(111) 1600432
(151) 25.04.2021
(540)

(732) Xi’an Jiabs Business
Management Co., Ltd.
(511) 20 21 35
(111) 1600456
(151) 26.04.2021
(540)

(732) VIMAR S.p.A.
(511) 09
(111) 1600381
(151) 19.02.2021
(540)

(732) VIMAR S.p.A.
(511) 09

(732) JINAN MEIDE
CASTING CO., LTD.
(511) 09
(111) 1600517
(151) 22.03.2021
(540)

(111) 1600339
(151) 07.06.2021
(540)

(732) Genki Forest(Beijing)
Food Technology Group
Co.,LTD
(511) 29 30 32
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(111) 1600364
(151) 19.02.2021
(540)

(111) 1600236
(151) 02.03.2021
(540)

(111) 1600252
(151) 26.04.2021
(540)

(111) 1600190
(151) 05.03.2021
(540)

KOVDAVIO

(540)

AMBITUS
(732) Prehrambena
industrija VINDIJA d.d.
(511) 29 30 32

(732) Zumtobel Lighting
GmbH
(511) 09 11 42

(111) 1600393
(151) 05.05.2021

(111) 1600520
(151) 30.03.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) FERRO SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 06 11 35

Ж

(732) Kika Group SRL
(511) 12 28

(732) Chenhong Jin
(511) 25 35

(732) Cureline, Inc.
(511) 01 42 44

(111) 1600638
(151) 20.04.2021
(540)

(111) 1600743
(151) 09.02.2021
(540)

(111) 1600795
(151) 28.05.2021
(540)

OPTIFIRE

(111) 1600547
(151) 29.01.2021
(540)

(732) Tremco CPG UK
Limited
(511) 02 17 19
(111) 1600759
(151) 27.02.2021
(540)
(732) G. Schneider & Sohn
GmbH
(511) 21 32 43

(732) SHANDONG
PROVINCE WINSON
NON-WOVEN
MATERIALS Co., Ltd.
(511) 24

(111) 1600653
(151) 25.05.2021
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(732) GFA Consulting
Group GmbH
(511) 35 36 37 41 42 44
45
(111) 1600770
(151) 05.04.2021
(540)

(111) 1600553
(151) 14.04.2021
(540)
(732) Pivovary Staropramen
s.r.o.
(511) 32
(732) Shenzhen Zime
Technology Inc
(511) 09 35

(111) 1600656
(151) 17.04.2021
(540)

(111) 1600577
(151) 20.04.2021
(540)

(111) 1600772
(151) 12.03.2021
(540)

AQUA
UNIVERSALIS
(732) PARFUM FRANCIS
KURKDJIAN
(511) 03
(111) 1600578
(151) 20.04.2021
(540)

AQUA CELESTIA
(732) PARFUM FRANCIS
KURKDJIAN
(511) 03
(111) 1600615
(151) 15.04.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) A.C.F. COMPANY
LIMITED
(511) 25

(732) Fujian George Louis
International Trade Co.,Ltd.
(511) 18
(111) 1600699
(151) 26.04.2021
(540)

STELLARIS
(732) BAUSCH + LOMB
IRELAND LIMITED
(511) 10

(732) MEIKO
Maschinenbau GmbH &
Co. KG
(511) 03 05 09 35 37 38
41 42

(111) 1600801
(151) 17.12.2020
(540)

SECURITAS
(732) Securitas AB
(511) 09 11 25 38 42 45
(111) 1600805
(151) 17.05.2021
(540)

(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 42
(111) 1600820
(151) 23.02.2021
(540)

(732) Perkins Holdings
Limited
(511) 07 12 37 40
(111) 1600825
(151) 10.02.2021
(540)

(111) 1600791
(151) 23.04.2021
(540)

(111) 1600720
(151) 30.04.2021
(540)
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(732) Veletrhy Brno, a.s.
(511) 35 41 42
(111) 1600840
(151) 03.12.2020
(540)

(111) 1600886
(151) 29.03.2021
(540)

FREE SHIFT

(732) ELIXIR AIRCRAFT
(511) 12

(540)

(111) 1600976
(151) 21.04.2021
(540)

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

(111) 1600917
(151) 28.05.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1600850
(151) 02.12.2020
(540)

(732) ASHORTWALK
LIMITED
(511) 21
(732) NOVARTIS AG
(511) 05

(732) FRUMAK MAKİNA
SANAYİ VE
DANIŞMANLIK
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 07
(111) 1600876
(151) 07.05.2021
(540)

(111) 1600923
(151) 10.06.2021
(540)

TWIST&SIT
(732) UAB "Narbutas
International"
(511) 20
(111) 1600944
(151) 29.04.2021
(540)

FRONTERA
(732) DHV VALVE &
FOUNDRY CO.,LTD
(511) 07
(111) 1600881
(151) 13.05.2021
(540)

(732) Opel Automobile
GmbH
(511) 12 27 28
(111) 1600954
(151) 22.03.2021
(540)

(732) CHEN HAIHUI
(511) 14

(732) Strube D&S GmbH
(511) 07 09 16 31 35 42
44

(111) 1600884
(151) 07.04.2021
(540)

(111) 1600964
(151) 28.04.2021
(540)

AFEPASA
(732) AZUFRERA Y
FERTILIZANTES
PALLARES, S.A.
(511) 01 05 35
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(111) 1600997
(151) 26.04.2021
(540)

NOA

(111) 1601095
(151) 30.04.2021
(540)

IDOLE AURA
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1601096
(151) 16.12.2020
(540)

(732) TOTAL SE
(511) 04
(111) 1601011
(151) 12.03.2021
(540)

(732) VALSIR S.P.A. A
SOCIO UNICO
(511) 06 11 17 19 20
(111) 1601046
(151) 05.02.2021
(540)

MUFFIK
(732) MUFFIK s.r.o.
(511) 10 27 28 35
(111) 1601086
(151) 17.11.2020
(540)

(732) GUANGDONG
BRIGHT DREAM
ROBOTICS CO., LTD.
(511) 07 09 37 42
(111) 1601110
(151) 09.02.2021
(540)

(732) TotalEnergies SE
(511) 01 04 07 09 37 39
40
(111) 1601141
(151) 03.05.2021
(540)

(732) BEBETTO TEKSTİL
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 18 24 25 35
(111) 1601092
(151) 18.05.2021

(732) SOOFT ITALIA
S.p.A.
(511) 05

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1601241
(151) 25.03.2021
(540)

DFX
(732) Sopro Bauchemie
GmbH
(511) 01 17 19
(111) 1601274
(151) 11.05.2021
(540)

(111) 1601347
(151) 05.02.2021
(540)

GLAMUSE

(111) 1601278
(151) 24.02.2021
(540)

(732) Robert Bosch GmbH
(511) 07 08 09 11
(111) 1601422
(151) 29.03.2021
(540)

(111) 1601354
(151) 14.06.2021
(540)

MYROZIO

(111) 1601355
(151) 14.06.2021
(540)

ALTIGGO

(732) Barilla G. e R. Fratelli
- Società per Azioni
(511) 29 30 35 41 43
(111) 1601427
(151) 13.05.2021
(540)

(732) UCB Biopharma SRL
(511) 05

(732) Shandong Yanshen
Catering Management Co.,
Ltd.
(511) 43

(732) STARA S/A
INDÚSTRIA DE
IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS
(511) 45

(111) 1601362
(151) 26.04.2021
(540)

(111) 1601428
(151) 01.06.2021
(540)

(111) 1601310
(151) 10.03.2021
(540)

(732) GARSPORT S.R.L.
(511) 09 25

BALENCIAGA

GARSPORT

(111) 1601382
(151) 16.06.2021
(540)

(732) BALENCIAGA
(511) 09 10 21
(111) 1601341
(151) 18.12.2020
(540)

Eve's Garden
(732) Zott SE & Co. KG
(511) 29 30 32

(111) 1601345
(151) 25.03.2021
(540)

(111) 1601407
(151) 04.12.2020
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1601433
(151) 16.02.2021
(540)

(111) 1601473
(151) 08.04.2021
(540)

(732) FIDIA
FARMACEUTICI S.p.A.
(511) 03 05
(111) 1601491
(151) 29.04.2021
(540)

Baucem
(732) Kupro-94
(511) 19

(732) UE Furniture Co.,
Ltd.
(511) 20

(732) CHANEL
(511) 09 24 37 38 40 41
42 44 45

(732) Sopro Bauchemie
GmbH
(511) 01 17 19

(732) QINGDAO
SPRINRAY CO.,LTD.
(511) 28

(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44

(111) 1601514
(151) 30.04.2021
(540)

(111) 1601391
(151) 09.04.2021
(540)

S-Flow

(111) 1601454
(151) 19.02.2021
(540)

(732) GLAMUSE
(511) 03 14 25 35 41

(732) UCB Biopharma SRL
(511) 05
(732) Arla Foods amba
(511) 29

Ж

(732) Mediabox
Broadcasting International
Ltd.
(511) 09 35 38 41
(111) 1601452
(151) 16.05.2021
(540)

(732) Limited liability
company "Confectionery
Complex "Ozersky
souvenir"
(511) 30

(732) Tianjin JMT Electric
Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1601519
(151) 20.04.2021
(540)

(732) Shenzhen EcoFlow
Technology Limited
(511) 09
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Ж
(111) 1601528
(151) 15.04.2021
(540)

(540)

(540)

LAMILUX
FireShield
(732) LAMILUX
Composites GmbH
(511) 12 17 19
(111) 1601625
(151) 23.12.2020
(540)

(732) Loncin Motor Co.,
Ltd.
(511) 07 12
(111) 1601546
(151) 30.04.2021
(540)

ACTIVLIFE
(732) VARIOBICS
(511) 09 10 16 28 35 41
42
(111) 1601774
(151) 02.03.2021
(540)

workcloud24

(732) ABALIOĞLU
LEZİTA GIDA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30

(732) SIRCA S.p.A.
(511) 01 02 17

(111) 1601577
(151) 19.03.2021
(540)

(111) 1601631
(151) 22.02.2021
(540)

(732) Ten Cate Protect BV
(511) 09
(732) Legero Verwaltung
GmbH
(511) 18 25 35
(111) 1601856
(151) 03.05.2021
(540)

(732) MSK TRADE Ltd.
(511) 18 24 25 35
(111) 1601699
(151) 12.05.2021
(540)

Viessmann climate
protect
(732) Viessmann Climate
Solutions SE
(511) 11
(111) 1601743
(151) 01.04.2021
(540)

BASEOFSWEDEN

(111) 1601616
(151) 14.04.2021

272

(732) Ofswebase Cosmetics
AB
(511) 03 21
(111) 1601763
(151) 06.05.2021

(111) 1602036
(151) 08.04.2021
(540)

(732) ARSENAL AD
(511) 13 35
(111) 1602037
(151) 12.10.2020
(540)

Christoff Athens

(732) DEPPOT BANYO
EKİPMANLARI SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 11 21

(111) 1602012
(151) 17.03.2021
(540)

(111) 1601851
(151) 29.04.2021
(540)

(111) 1601629
(151) 09.03.2021
(540)

POLISTUC

(111) 1601599
(151) 17.12.2020
(540)

(732) Deichmann SE
(511) 25

(732) Workcloud24 Holding
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(511) 09 36 42

(732) IRIS OHYAMA INC.
(511) 09 10

(732) "GreenDog
Productions" OOD
(511) 35 41 43

(540)

(732) Tikkurila OYJ
(511) 02 07 09 16
(111) 1601890
(151) 05.05.2021
(540)

(732) IPQ IP Specialists
Holding AB
(511) 03 09 14 16 18 21
24 25 28 35 39 40 42
(111) 1602045
(151) 05.05.2021
(540)

(732) GITRE S.r.l.
(511) 06 20
(111) 1601894
(151) 07.05.2021
(540)

SKINTIMATE
(732) Edgewell Personal
Care Brands, LLC
(511) 08
(111) 1601955
(151) 11.05.2021

(732) Fendt-Caravan GmbH
(511) 12 25
(111) 1602077
(151) 18.02.2021
(540)

(732) Crystalex CZ, s.r.o.
(511) 21

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1602101
(151) 05.05.2021
(540)

(732) Fendt-Caravan GmbH
(511) 12 25
(111) 1602104
(151) 18.02.2021
(540)

(732) AGRICULTURAL
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
LIMITED LIABILITY
COMPANY
(511) 31
(111) 1602199
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602204
(151) 30.03.2021
(540)

ROBEXERA
(732) Crystalex CZ, s.r.o.
(511) 21
(111) 1602133
(151) 29.04.2021
(540)

Solpro
(732) JOINT STOCK
COMPANY "FATS AND
OIL INTEGRATED
WORKS"
(511) 29 30
(111) 1602166
(151) 21.04.2021
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1602208
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602212
(151) 18.02.2021
(540)

(732) MOR Furniture For
Less, Inc.
(511) 20

(732) Crystalex CZ, s.r.o.
(511) 21

(111) 1602194
(151) 14.06.2021
(540)

(111) 1602214
(151) 14.06.2021
(540)

(111) 1602198
(151) 19.05.2021
(540)

ARRA HONEY
POP

ЗИС / RS / IPO

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602218
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602220
(151) 30.03.2021
(540)

ROGIOLA
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1602231
(151) 21.05.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1602234
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostju "KDV
Voronezh"
(511) 30
(111) 1602251
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602276
(151) 11.05.2021
(540)

(732) IRONMATIK, LLC
(511) 21
(111) 1602294
(151) 07.04.2021
(540)

MONSIEUR
CHAT
(732) Monsieur Thoma
VUILLE
(511) 16 20 24 27 41
(111) 1602350
(151) 14.04.2021
(540)

(111) 1602240
(151) 20.04.2021
(540)

MOR
FURNITURE FOR
LESS

(732) Kia Corporation
(511) 12

Ж

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602216
(151) 14.06.2021
(540)

(732) POMPEA S.P.A.
(511) 25
(111) 1602247
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12

(732) Salamat Fard Co.
(511) 30
(111) 1602351
(151) 11.03.2021
(540)

(111) 1602249
(151) 24.05.2021
(540)

STRIKE

(732) Gilbarco Inc.
(511) 09
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Ж
(111) 1602355
(151) 07.05.2021
(540)

(111) 1602429
(151) 06.05.2021
(540)

(540)

TONDI

ZAMIDINE
(732) Fresenius Medical
Care Deutschland GmbH
(511) 10

(732) LABORATOIRES
THEA
(511) 05

(732) RAUCH Fruchtsäfte
GmbH
(511) 32

(111) 1602361
(151) 15.06.2021
(540)

(111) 1602430
(151) 14.06.2021
(540)

(111) 1602534
(151) 30.04.2021
(540)

THERHIFITY
(732) Merck Sharp &
Dohme B.V.
(511) 05
(111) 1602362
(151) 15.06.2021
(540)

WELIREG
(732) Merck Sharp &
Dohme B.V.
(511) 05
(111) 1602391
(151) 12.05.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602449
(151) 29.04.2021
(540)

AIRTAG
(732) Apple Inc.
(511) 14
(111) 1602509
(151) 03.05.2021
(540)

ROEDERER
COLLECTION
(732) CHAMPAGNE
LOUIS ROEDERER (CLR)
(511) 43
(111) 1602516
(151) 23.04.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1602394
(151) 12.05.2021
(540)

STOREKIT

Xtacking

BEAUTY GREAT
AGAIN
(732) Bora Creations S.L.
(511) 03 08 21
(111) 1602576
(151) 07.06.2021
(540)

LE 8 D'HYPNOSE
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1602610
(151) 08.03.2021
(540)

(732) ADALSIA LIMITED
(511) 34
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(732) Limited Liability
Company "KDV
Minusinsk"
(511) 30
(111) 1602622
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1602643
(151) 26.05.2021
(540)

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31
(111) 1602645
(151) 06.04.2021
(540)

Symphiome
(732) DSM IP Assets B.V.
(511) 05 31

(732) ROCHE BOBOIS
INTERNATIONAL
(511) 04 06 08 09 11 14
16 18 20 21 24 27 35
36 40 42

(111) 1602681
(151) 28.05.2021
(540)

(111) 1602613
(151) 20.05.2021
(540)

(732) Yangtze Memory
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 35 42
(111) 1602521
(151) 28.04.2021
(540)

(732) Department of
International Trade
Promotion
(511) 35 41 42

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1602427
(151) 20.05.2021
(540)

(540)

(732) GUANGZHOU EKAI
ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 10

(732) BOSLINE FASHION
CO.,LTD FUJIAN
PROVINCE
(511) 25

(111) 1602528
(151) 03.05.2021

(111) 1602615
(151) 11.05.2021

(111) 1602683
(151) 16.12.2020
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 05
(111) 1602703
(151) 22.10.2020
(540)

(732) HARMONT &
BLAINE S.p.A.
(511) 03 09 14 18 24 25
35

Ж
(111) 1602916
(151) 29.04.2021
(540)

(111) 1602859
(151) 21.04.2021
(540)

(732) ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 05
(111) 1602943
(151) 12.01.2021
(540)

DAY2DAY
(732) PARSON GIN d.o.o.
(511) 21 33
(732) Octavian Game Art
Ltd
(511) 09 28 41 42
(111) 1602738
(151) 23.03.2021
(540)

PIKMIN

(732) ALL STARS Fitness
Products GmbH
(511) 05 29 30 32
(111) 1602865
(151) 05.05.2021
(540)

MARLEX ANEW

(732) Nintendo Co., Ltd.
(511) 03 05 11 14 16 18
20 21 24 25 27 29 30
32 41

(732) Chevron Phillips
Chemical Company LP
(511) 01 17

(111) 1602757
(151) 13.05.2021
(540)

(111) 1602877
(151) 05.01.2021
(540)

Voop
(732) FULL
SUPPLEMENT SAĞLIK
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 03 05
(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30

(111) 1602881
(151) 18.05.2021
(540)

(111) 1602920
(151) 01.04.2021
(540)

(732) ESTETİK BAKIM
VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 03 05
(111) 1602971
(151) 25.05.2021
(540)

QuecPython
(732) Beijing PingCAP
Xingchen Technology and
Development Co., Ltd.
(511) 09 35 42
(111) 1602924
(151) 10.05.2021
(540)

(732) Quectel Wireless
Solutions Co., Ltd.
(511) 09 38 42
(111) 1602320
(151) 11.05.2021
(540)

(732) MEBO
Pharmaceutical
Technologies Group Co.,
Ltd.
(511) 03 05
(111) 1602926
(151) 13.05.2021
(540)

(732) FASHION BOX
S.P.A.
(511) 25

(111) 1602774
(151) 22.06.2021
(540)

(732) Qingdao Union Tyre
Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1602806
(151) 26.04.2021
(540)

(732) OM Pharma SA
(511) 05 10 44
(111) 1602896
(151) 30.03.2021
(540)

(732) PONTI S.p.A.
(511) 29 30
(111) 1602932
(151) 08.01.2021
(540)

TONALITY
(732) Tonality GmbH
(511) 06 09 19

ЗИС / RS / IPO
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1044759
(540)

(111) 1096660
(540)

ASSISTIVETOUC
H
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1198532
(540)
(732) LATTY
INTERNATIONAL S.A.
(511) 06 17
(111) 1465125
(540)

WYNZORA

(732) AST ELEKTRONIK
GIDA TÜKETIM
MALLARI DIS TIC. LTD.
STI.
(511) 11 35
(111) 1216440
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1267107
(540)

(732) Kabushiki Kaisha
Zoom
(511) 09 15
(111) 1296305
(540)

WATUXO
(732) Glaxo Group Limited
(511) 05

(732) INNOVITA S.R.L.
(511) 11 37

(111) 1075429
(540)

(111) 1302753
(540)

(732) QUARTA CAFFE'
S.p.A.
(511) 21 30 43
(111) 1081957
(540)

(732) NARDI S.R.L.
(511) 07
(111) 1087665
(540)

PRECICAL
(732) Roche Diagnostics
GmbH
(511) 01 05
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(111) 1224231
(540)

PRIMARK
(732) Primark Holdings
(511) 03 05 09 14 16 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 35
(111) 1226748
(540)

HYALFID
(732) FIDIA
FARMACEUTICI S.p.A.
(511) 05 10
(111) 1229720
(540)

ORBRAFT

XS
(732) Jaguar Land Rover
Limited
(511) 12 37
(111) 1405788
(540)

Heetch
(732) HEETCH
(511) 09 38 39 42
(111) 1405809
(540)

(111) 1301788
(540)

(732) MC2 Therapeutics
A/S
(511) 03 05 44

(732) Dochirnie
pidpryiemstvo
"Kondyterska korporatsiia
"Roshen"
(511) 30

(111) 1390237
(540)

XEVUDY
(732) Glaxo Group Limited
(511) 05
(111) 1317557
(540)

BLACK ICE

(732) Gevorkyan Arutyun
Martikovich
(511) 32 33
(111) 1409423
(540)

LIMOCIDE
(732) VIVAGRO
(511) 01 05
(111) 1436697
(540)

ORLADEYO

(732) Julius Sämann Ltd
(511) 03 05

(732) BioCryst
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05

(111) 1342573
(540)

(111) 1453402
(540)

DESIGN MASTER
(732) Smithers-Oasis
Company
(511) 02

(732) GN Audio A/S
(511) 09

(111) 1356779
(540)

(111) 1456204
(540)

HERE WeGo
(732) HERE Global B.V.
(511) 09 35 38 39 42

ЗИС / RS / IPO
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(732) ORIENTAL
RECREATIONAL
PRODUCTS (SHANGHAI)
CO., LTD.
(511) 12 25 28

(111) 1506924
(540)

Ж
(540)

(732) Jose Bay e.U.
(511) 36 42
(111) 1592931
(540)

MERCEDES-EQ

(111) 1461767
(540)

(732) Daimler AG
(511) 35 36 37 39 41 43

(732) Universal Services of
America, LP
(511) 35 37 41 42 45
(111) 1035550
(540)

(732) J. C. Udeozor & Sons
Global Industries Limited
(511) 03 05 32

(732) Ninor Akgül
(511) 01 03 04 25 34 35
43

(111) 1594606
(540)

(111) 1565296
(540)

(111) 1507588
(540)
(732) LATTY
INTERNATIONAL S.A.
(511) 06 17
(111) 1471037
(540)

VITAPLACE
(732) Florian Schimmitat
(511) 03 05 35 44
(111) 1510756
(540)

GINHEART
(732) SATA SOUJI
SHOUTEN LTD.
(511) 33
(732) KURTSAN
ILACLARI ANONIM
ŞIRKETI
(511) 03

(111) 1549570
(540)

(111) 1475099
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu «Lidiya»
(511) 32 33

MENU
(732) MENU A/S
(511) 08 11 14 20 21 24
27 35
(111) 1479834
(540)

LAYKOLD
(732) APT Advanced
Polymer Technology Corp.
(511) 02
(111) 1505417
(540)

HAIRFUME
(732) Mannah, Richard
(511) 03

ЗИС / RS / IPO

(732) COMPROF Milano
S.r.l.
(511) 03
(111) 1576436
(540)

BREAKAWAY
(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 30
(111) 1586347
(540)

(111) 1554438
(540)

(732) AFTERSHOKZ, LLC
(511) 09
(111) 1554897
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1555266

(111) 1597758
(540)

NUTRIPHARM
(732) MILSING d.o.o.
(511) 05
(111) 461429
(540)

(732) Rosen-Tantau
Mathias Tantau Nachfolger
(511) 31
(111) 702135
(540)

openswim

DYNTIMIC

(732) PROMOESPORT
INTERNATIONAL 2015,
S.L.U.
(511) 35 41

(732) Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05

(732) ETABLISSEMENTS
GIFFARD & Cie, société
anonyme
(511) 32 33
(111) 758295
(540)

(111) 1592029
(540)

UBI
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Ж
(732) ISO-SPAN
Baustoffwerk Gesellschaft
m.b.H.
(511) 19

(111) 996296
(540)

(111) 896258
(540)
(732) LIONARD SPA
(511) 36
(732) MediaRange GmbH
(511) 09 16 17 38 41
(111) 937047
(540)

markit
(732) MarkIT Holding AS
(511) 35

(111) 1030388
(540)

THE ART OF
ENZYMES
(732) ROAL OY
(511) 01 03 42
(111) 1051774
(540)

SEQUENCE
(732) Jax Ltd., Inc.
(511) 28

278

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/7
Intellectual Property Gazette 2021/7

Д

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)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs

(11) 11534
(51) 11-99
(21) Д-2020/90
(15) 1.2.2021.
(22) 21.9.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/90 21.9.2020. RS
(54) UKRASNI PREDMET
(73) URTA ZORAN, Internacionalnih brigada 5/18,
11000 Beograd, RS.
(72) URTA ZORAN, Internacionalnih brigada 5/18,
11000 Beograd, RS.

(11) 11536
(51) 07-07
(21) Д-2020/121
(15) 1.3.2021.
(22) 23.11.2020.
(30) 4
(28) Д-2020/121 23.11.2020. RS
(54) 1. KUTIJA 2. KUTIJA 3. KUTIJA 4. ĐEVĐIR
(73) DRINA PLASTIKA-86 DOO, Četvrta industrijska
7, 22330 Nova Pazova, RS.

(11) 11535
(51) 09-02
(21) Д-2020/97
(15) 11.2.2021.
(22) 7.10.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/97 7.10.2020. RS
(54) AMBALAŽA
(73) HEMOLUB, Partizanska bb, Krnješevci,
22314 Stara Pazova, RS.
(72) MILORAD RADENKOVIĆ, Ilije Garašanina 2ª,
21000 Novi Sad.
1.1
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(11) 11538
(51) 11-04
(21) Д-2020/5
(15) 1.3.2021.
(22) 16.1.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/5 16.1.2020. RS
(54) UKRASNI PREDMET
(73) VOJINOVIĆ VASILIJE, Matice Srpske, 101ª,
11000 Beograd,RS.
(72) VOJINOVIĆ VASILIJE, Matice Srpske, 101ª,
11000 Beograd,RS.

3.1

(11) 11537
(51) 19-03
(21) Д-2020/95
(15) 1.3.2021.
(22) 26.9.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/95 26.9.2020. RS
(54) STONI KALENDAR
(73) BUKARICA MIROSLAV, Železnička 70,
22330 Nova Pazova, RS.
(72) BUKARICA MIROSLAV, Železnička 70,
22330 Nova Pazova, RS.

(11) 11539
(51) 09-02
(21) Д-2020/103
(15) 1.3.2021.
(22) 21.10.2020.
(30) 4
(28) Д-2020/103 21.10.2020. RS
(54) 1. KANISTER 2. KANISTER 3. KANISTER 4.
BOCA
(73) RADENKOVIĆ MILORAD, Ilije Garašanina 2ª,
21000 Novi Sad, RS.
(72) RADENKOVIĆ MILORAD, Ilije Garašanina 2ª,
21000 Novi Sad, RS.

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11540
(51) 14-06
(21) Д-2020/111
(15) 22.3.2021.
(22) 9.11.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/111 9.11.2020. RS
(54) ELEKTRONSKI UREĐAJ
(73) SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.,
1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, JP.
(72)Yujin Morisawa, c/o Sony Interactive Entertainment
Inc., 1-7-1,
Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
(74) BOGDANOVIĆ DEJAN, advokat,
Vlajkovićeva 28, 11101 Beograd
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(11) 11541
(51) 14-06
(21) Д-2020/112
(15) 23.3.2021.
(22) 10.11.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/112 10.11.2020. RS
(54) ELEKTRONSKI UREĐAJ
(73) SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.,
1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, JP.
(72)Yujin Morisawa, c/o Sony Interactive Entertainment
Inc., 1-7-1,
Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
(74) BOGDANOVIĆ DEJAN, advokat,
Vlajkovićeva 28, 11101 Beograd

(11) 11542
(51) 14-06
(21) Д-2020/113
(15) 24.3.2021.
(22) 10.11.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/111 10.11.2020. RS
(54) PLOČA KUĆIŠTA ZA ELEKTRONSKI
UREĐAJ
(73) SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.,
1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, JP.
(72)Yujin Morisawa, c/o Sony Interactive Entertainment
Inc., 1-7-1,
Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
(74) BOGDANOVIĆ DEJAN, advokat,
Vlajkovićeva 28, 11101 Beograd

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
16.06.2021. - 15.07.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10249 промењена је у MEGA PLAST JOVANOVIĆ
DOO, Knez Mihailova 119, 22330 Nova Pazova, RS;
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10250 промењена је у MEGA PLAST JOVANOVIĆ
DOO, Knez Mihailova 119, 22330 Nova Pazova, RS;
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