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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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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

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

(61)

(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

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

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

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

6

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8

А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

B66C 13/54 (2006.01)
(11) 2021/0887 A1
B60N 2/04 (2006.01)
(21) P-2021/0887
(22) 18.01.2019.
(86) WO 18.1.2019 PCT/PCT/RS2019/000002
(87) WO 23.7.2020 WO 23.7.2020
(54) ERGONOMSKI PRILAGOĐENE STOLICE U
KRANSKIM KABINAMA
(71) UNIVERZITET U BEOGRADU, Studentski trg 1,
11000, Beograd, RS
(72) SPASOJEVIĆ, BRKIĆ, Vesna, Desanke
Maksimović 11, 11000, Beograd, RS; VELJKOVIĆ,
Zorica, Pariske komune 6/20, 11070, Beograd, RS;
DONDUR, Nikola, Solunska 32, 11000, Beograd, RS
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(57) Stolica u kranskoj kabini prema predmetnom pronalasku
pruža udoban položaj za rukovaoca i u režimu rada i u režimu
odmora. Stolicu karakterišu ergonomski dizajnirano sedište i
sistem oslonca za noge, pogodni za širok spektar rukovaoca
kranovima (uključujući visoke rukovaoce, koji su
najugroženiji). Ergonomski dizajnirana stolica ima sedište
kraće dužine, sa nagibom ka napred od 10°, podesivo
vodoravno i pričvršćeno na teleskopskom mehanizmu koji
omogućava vertikalno podešavanje i naslon sa mehanizmima
koji omogućavaju njegov nagib i savijanje. Sistem oslonca za
noge koji sadrži dva noseća, klizna i jedan potporni prozirni
okvir, tokom radnog vremena je sklopljen ispod sedišta, a
tokom perioda odmora istovremeno sa nagibom naslona
može se izvući na željenu dužinu, što omogućava rukovaocu
manji rizik od razvoja mišićnoskeletnih poremećaja i
adekvatno vidno polje.

(54) ERGONOMICALLY ADAPTED CRANE
CABINS CHAIRS
(57) The crane cabin chair according to the present
invention provides comfortable position for an operator
both in operating and non-operating regimen. The chair
ЗИС / RS / IPO

is characterized by ergonomically designed seat and leg
support system, suitable for wide range of crane
operators (including tall operators, which are the most
vulnerable). Ergonomically designed chair has short
length seat, with forward slope of 10°, adjustable
horizontally and fixed on telescopic mechanism that
enable vertical adjustment and the backrest with
mechanisms that enable its' inclination and tilting. Leg
support systems, containing two carrying, sliding and
one supporting transparent frame, during work period is
folded under the seat, and during the rest period
simultaneously with backrest inclination could be
extended to desired length in manner that operator is in
lower risk of MSDs and has good vision field.
(51)

C08B 31/00 (2006.01)
(11) 2020/0207 A1
C08B 31/02 (2006.01)
C08B 31/04 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08K 5/1535 (2006.01)
C08L 3/00 (2006.01)
C08L 3/04 (2006.01)
C08L 23/00 (2006.01)
(21) P-2020/0207
(22) 21.02.2020.
(54) POSTUPAK DOBIJANJA HIDROFOBNOG
SKROBA ZA IZRADU BIODEGRADABILNIH
AMBALAŽNIH MATERIJALA
(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
Karnegijeva 4, 11070, Beograd, RS
(72) TOMIĆ, Nataša, Dunavska 21a, 11306, BeogradVrčin, RS; MARINKOVIĆ, Aleksandar, Dušana
Stojanovića
62,
11279,
Bečmen-Surčin,
RS;
VUKSANOVIĆ, Marija, Gospodar Jevremova 32a,
11000, Beograd, RS; KARIĆ, Nataša, Kruševica b.b.,
37230, Aleksandrovac, RS; JANČIĆ,HEINEMANN,
Radmila, Gospodar Jevremova 32a, 11000, Beograd, RS;
RADOJEVIĆ, Vesna, Cvijićeva 79, 11000, Beograd, RS;
USKOKOVIĆ, Petar, Hadži Prodanova 24, 11000, Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak predstavlja novi ekološki
postupak dobijanja hidrofobnog skroba za pripremu
novih biodegradabilnih kompozitnih materijala za
primenu u ambalažnoj industriji. Tehnološki postupak se
sastoji iz dve faze. Prva faza se odnosi na proces
hidrofobizacije skroba sa plastifikatorima kao što su:
dipentanoil tartarat anhidrid (P1), di-5-metilfuran-2karbonil tartarat anhidrid (P2), di(8-(3-(2-((5-metilheksal,5-dien-2-il)oksi)oktil) oksiran-2-il)oktanoil tartarat
anhidrida (P3), di(2-etilheksil)furan-2,5-dikarboksilata
(P4), di(2-oktil)furan-2,5-dikarboksilata (P5), diheksil
furan-2,5-dikarboksilata (P6) i dibutil furan-2,5dikarboksilata (P7), a zatim se dobijeni plastifikovani

7

А
skrob meša sa MAPP ili MAPE u molderu na
temperaturi od 130-220 °C. Druga faza se odnosi na
pripremu biodegradabilnih ambalažnih kompozita sa
modifikovanim/hidrofobnim skrobom i polimernom
matricom (EAA i EMAA). Dvofazni postupak dobijanja
hidrofobnog skroba daje proizvod koji se može koristiti
kao punilac za doprinos biodegradabilnosti u proizvodnji
ambalažnih materijala.
(54) TECHNOLOGY FOR PRODUCTION
HYDROPHOBIC STARCH FOR THE APPLICATION
AS BIODEGRADABLE PACKAGING MATERIALS
(57) The present invention represents a new ecological
process for the production of hydrophobic starch for the
preparation of new biodegradable composite materials
for use in the packaging industry. The technological
process consists of two phases. The first phase refers to
the process of hydrophobization of starch with
plasticizers such as: dipentanoyl tartrate anhydride (P1),
di-5-methylfuran-2-carbonyl tartrate anhydride (P2), di
(8- (3- (2 - ((5- methylhexa-1,5-dien-2-yl) oxy) octyl)
oxiran-2-yl) octanoyl tartrate anhydride (P3), di (2ethylhexyl) furan-2,5-dicarboxylate (P4), di (2-octyl)
furan-2,5-dicarboxylate
(P5),
dihexyl
furan-2,5dicarboxylate (P6) and dibutyl furan-2,5-dicarboxylate
(P7) and then the resulting plasticized starch is mixed
with MAPP or MAPE in a mold at a temperature of 130220 ° C. The second phase refers to the preparation of
biodegradable packaging composites with modified /
hydrophobic starch and polymer matrix (EAA and
EMAA). The two-phase process of obtaining
hydrophobic starch yields a product that can be used as a
filler to contribute to biodegradability in the production
of packaging materials.
(51)

F02D 29/02 (2006.01)
(11) 2020/0196 A1
G06F 15/173 (2006.01)
(21) P-2020/0196
(22) 13.02.2020.
(54) SISTEM SOFTVERSKIH KOMPONENTI ZA
KOMBINOVANJE ALGORITAMA MAŠINSKOG I
DUBOKOG UČENJA
(71) RT-RK DOO, Narodnog fronta 23a,
21000, Novi Sad, RS
(72) KAPROCKI, Nives, Ćirpanova 38, 21000, Novi
Sad, RS; VELIKIĆ, Gordana, Vladimira Nikolića 16,
21000, Novi Sad, RS; TESLIĆ, Nikola, Bulevar cara
Lazara 29, 21000, Novi Sad, RS; KRUNIĆ, Momčilo,
Jovana Monasterlije 40, 21000, Novi Sad, RS
(57)
Систем
софтверских
компоненти
за
комбиновање алгоритама машинског и дубоког
учења има за новост архиттектуру система који се
састоји од перцепцијске јединице (102) за обраду
улазних података (100,101), јединице (105) за
надгледање која прима податке од перцепцијске
јединице (102) и јединице (106) за комбиновање
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података за излаз која прима податке од јединице
(105) за надгледање. Такође, новина је и
перцепцијска јединица (102) која се састоји од више
јединица (103) која обрађују улазне податке
(100,101) са камере и сензора при чему јединица
(102) комбинује обраду улазних податка (100,101)
путем алгоритама машинског и дубоког учења,
након чега јединица (105) за надгледање додатно
проверава
валидност
података
након
ове
комбинације наведених алгоритама и на крају
јединица (106) за комбиновање сакупља и комбинује
валидне податке за излаз.

(54) THE SOFTWARE COMPONENT SYSTEM FOR
COMBINING MACHINE AND DEEP LEARNING
ALGORITHMS
(57) The software component system for combining
machine and deep learning algorithms has a novelty
system architecture consisting of a perceptual unit (102)
for processing input data (100,101), a monitoring unit
(105) receiving data from a perceptual unit (102) and a
unit ( 106) to combine output data receiving data from
the monitoring unit (105). Also novel is a perception unit
(102) consisting of multiple units (103) that process
input data (100,101) from a camera and sensor whereby
the unit (102) combines input data processing (100,101)
with machine and deep learning algorithms, after which
the monitoring unit (105) further checks the validity of
the data after this combination of the above algorithms
and finally the combining unit (106) collects and
combines valid output data.
(51) F03B 9/00 (2006.01)
(11) 2020/0189 A1
(21) P-2020/0189
(22) 18.02.2020.
(54) VERTIKALNA TURBINA
(71) GAĆEŠA, Dane, Sestara Bukumirović 108a,
11000, Beograd, RS
(72) GAĆEŠA, Dane, Sestara Bukumirović 108a,
11000, Beograd, RS
(57) Vertikalna turbina ima za novost to što maksimalno
koristi postojeću potencijalnu energiju vode time što je
omogućen maksimalno povoljan raspored lopatica
ЗИС / RS / IPO
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odnosno korita u ostvarenju optimalne količine aktivne
vode. Na svakom slapištu moguće je postaviti uređaj
proizvoljne širine jer je dovoljno samo odabrati dužinu
njegovih korita Prenošenje rotacije pogonske osovine na
generator električne energije na obali vdotoka čini ovaj
uređaj vrlo poželjnim kod izgradnje mikroelektrana.
Mogućnost povećanja širine pomoću povećanja dužina
korita u velikoj meri pojevtinjuje ovakvu elektranu jer je
povećanje njenog kapaciteta omogućeno samo sa
izgradnjom dužih korita.

А
aplikacije koje rade u realnom vremenu u tri koraka.
Prvo se u fazi (130) izmene strukture mreže (240) vrši
deserijalizacija strukture mreže koja podrazumeva
zamenu nekoliko slojeva (241) mreže jednim čvorom.
Sledeći korak je optimizacija tipa podataka int8
kalibracijom čime se dobija brži rad interfejsa. Ovo će se
desiti u fazi (140) izbora parametara optimizacije. Treći
korak se tiče načina razmene podataka. Za dodatno
ubrzanje interfejsa postupak koristi sistem paralalnih
bafera, prijemni bafer (220) i bafer (230) za interfejs.
Tako je kompenzovana razlika u vremenu pristizanja
ramova slike prilikom prenosa podataka mreži (240).

(54) VERTICAL TURBINE
(57) The novelty of the vertical turbine is that it makes
maximum use of the existing potential energy of water by
enabling the most favorable arrangement of blades or
troughs in achieving the optimal amount of active water. It
is possible to install a device of arbitrary width on each
waterfall, because it is enough to choose the length of its
troughs. The possibility of increasing the width by
increasing the length of the riverbed greatly reduces the cost
of such a power plant because the increase in its capacity is
possible only with the construction of longer riverbeds.
(51)

G06T 7/00 (2017.01)
(11) 2020/0197 A1
G06K 9/00 (2006.01)
G06N 3/00 (2006.01)
(21) P-2020/0197
(22) 13.02.2020.
(54) POSTUPAK OPTIMIZACIJE ALGORITMA
ZA DUBOKO UČENJE ZASNOVANOG NA
SEMANTIČKOJ SEGMENTACIJI VIDEA NA
GRAFIČKOM PROCESORU
(71) RT-RK DOO, Narodnog fronta 23a, 21000, Novi Sad, RS
(72) BABA, Filip, Žarka Zrenjanina 75, 26314,
Banatsko Novo Selo, RS; KENJIĆ, Dušan, Milivoja
Živanovića 26, 21000, Novi Sad, RS; BJELICA, Milan,
Preradovićeva
23,
21113,
Petrovaradin,
RS;
KAŠTELAN, Ivan, Ćirpanova 15, 21000, Novi Sad, RS
(57) Postupak optimizacije algoritma za duboko učenje
zasnovanog na semantičkoj segmentaciji videa na
grafičkom procesoru ima za novost ubrzanje interfejsa za
ЗИС / RS / IPO

(54) THE OPTIMIZATION METHOD OF DEEP
LEARNING BASED ON SEMANTIC VIDEO
SEGMENTATION ON THE GPUS
(57) The optimization method of Deep Learning Based
on Semantic Video Segmentation on the GPUs has the
novelty of accelerating the interface for real-time
applications in three steps. First, in the phase (130) of
changing the structure of the network (240), a
deserialization of the network structure is performed,
which involves replacing several layers (241) of the
network with a single node. The next step is to optimize
the data type by int8 calibration to get faster interface
performance. This will occur in the optimization
parameter selection stage (140). The third step concerns
how the data is exchanged. To further accelerate the
interface, the process uses a parallel buffer system, a
receive buffer (220), and an interface buffer (230). Thus,
the difference in image frame arrival time when
transferring data to the network (240) is compensated.
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B

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01B 29/04 (2006.01)
(11) 62202 B1
(21) P-2021/1002
(22) 13.10.2014.
(30) DK 04.03.2014. 201470102
(86) WO 13.10.2014. PCT/DK2014/050326
(87) WO 11.09.2015. WO 2015/131901
(96) 13.10.2014. 14786790.7
(97) 19.05.2021. EP3113596 B 2021/20 EN
(54) POLJOPRIVREDNI PRSTENASTI VALJAK I
UREĐAJ ZA SABIJANJE TLA KOJI SADRŽI
KOMPLET TAKVIH POLJOPRIVREDNIH
PRSTENASTIH VALJAKA
AN AGRICULTURAL ROLLER RING AND A LAND
PACKER COMPRISING A SET OF SUCH
AGRICULTURAL ROLLER RINGS
(73) DAL-BO A/S, Bindeballevej 69, 7183 Randboel, DK
(72) NATHANY, Amit, 7/1 Lord Sinha Road, Lords Building,
4th Floor, Room No. 402, 406 and 408, Kolkata 700071, IN
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01H 5/08
(2018.01)
(11) 62128 B1
A01H 1/02
(2006.01)
(21) P-2021/0844
(22) 08.02.2013.
(30) US 13.02.2012. 201261597985 P
EP 13.02.2012. 12155065
(86) WO 08.02.2013. PCT/EP2013/052544
(87) WO 22.08.2013. WO 2013/120781
(96) 08.02.2013. 13703094.6
(97) 07.04.2021. EP2814316 B 2021/14 EN
(54) TRIPLOIDNE BILJKE LUBENICE SA
ŽBUNASTIM OBLIKOM RASTA
TRIPLOID WATERMELON PLANTS WITH A BUSH
GROWTH HABIT
(73) NUNHEMS B.V., Napoleonsweg 152,
6083 AB Nunhem, NL
(72) DE GROOT, Erik, Via Fratelli Cervi 48, 41015
Nonantola, IT; CHIAPPARINO, Elena, Via Bergonzoni
5/3, 40133 Bologna, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 62121 B1
C07K 16/28 (2006.01)
C07K 16/40 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
(21) P-2021/0879
(22) 07.03.2013.
(30) US 12.06.2012. 201261658466 P
US 22.06.2012. 201261663131 P
(96) 07.03.2013. 19190845.8
(97) 28.04.2021. EP3597037 B 2021/17 EN
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(54) HUMANIZOVANE NEHUMANE ŽIVOTINJE
SA OGRANIČENIM LOKUSIMA
IMUNOGLOBULINSKOG TEŠKOG LANCA
HUMANIZED NON-HUMAN ANIMALS WITH
RESTRICTED IMMUNOGLOBULIN HEAVY CHAIN LOCI
(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; MCWHIRTHER, John, c/o
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill
River Road, Tarrytown, NY 10591, US; TU, Naxin, c/o
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill
River Road, Tarrytown, NY 10591, US; STEVENS,
Sean, 12848 Caminito De Las Olas, Del Mar, CA 92014,
US; MURPHY, Andrew, J, 10 Newton Court, Crotonon-Hudson, NY 10520, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A23K 10/38 (2016.01)
(11) 62141 B1
A23K 50/10 (2016.01)
(21) P-2021/0918
(22) 20.12.2017.
(30) FR 23.12.2016. 1663352
(86) WO 20.12.2017. PCT/FR2017/053737
(87) WO 28.06.2018. WO 2018/115744
(96) 20.12.2017. 17838046.5
(97) 28.04.2021. EP3558027 B 2021/17 FR
(54) PROIZVOD KOJI POBOLJŠAVA
ISKORIŠĆAVANJE VLAKANA U OBROKU
PRODUCT FOR IMPROVING THE USE OF FIBRE
IN FEED
(73) AGRO INNOVATION INTERNATIONAL, 18
avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FR
(72) LAZA-KNOERR, Anca L., 5 rue Gabriel Degrés,
35400 Saint-Malo, FR; ALIS, Yves, 4 impasse des
Serres, 35400 Saint-Malo, FR; ANGLADE, Nicolas M.,
69 rue des Mottes Castrales, 35430 Chateauneuf d'Ille et
Villaine, FR; DESPREZ, Benjamin, 15 rue du Perret,
22980 Plelan le Petit, FR
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A23L 33/13 (2016.01)
(11) 62129 B1
A61K 31/711 (2006.01)
A61K 31/7115 (2006.01)
A61K 31/712 (2006.01)
C07H 21/02 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C12P 19/34 (2006.01)
(21) P-2021/0857
(22) 20.09.2016.
(30) US 21.09.2015. 201562221248 P
(86) WO 20.09.2016. PCT/US2016/052670
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(87) WO 30.03.2017. WO 2017/053297
(96) 20.09.2016. 16849423.5
(97) 12.05.2021. EP3352584 B 2021/19 EN
(54) KOMPOZICIJE I POSTUPCI ZA SINTEZU
RNK MOLEKULA SA 5’-KAPOM
COMPOSITIONS AND METHODS FOR
SYNTHESIZING 5'-CAPPED RNAS
(73) TRILINK BIOTECHNOLOGIES, LLC, 107700
Wateridge Circle, Suite 200, San Diego, CA 92121, US
(72) HOGREFE, Richard, I., 5235 Castle Hills Drive,
San Diego, California 92109, US; LEBEDEV,
Alexandre, 9620 Towne Center DriveUnit 24, San
Diego, California 92121, US; MCCAFFREY, Anton, P.,
4944 Cass Street Apt. 706, San Diego, California 92109,
US; SHIN, Dongwon, 10956 Caminito Arcada, San
Diego, California 92131, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A47B 49/00 (2006.01)
(11) 62139 B1
A47B 77/10 (2006.01)
A47B 81/02 (2006.01)
(21) P-2021/0915
(22) 18.06.2018.
(30) IT 22.06.2017. 201700069780
(86) WO 18.06.2018. PCT/IT2018/050108
(87) WO 27.12.2018. WO 2018/235116
(96) 18.06.2018. 18739961.3
(97) 28.04.2021. EP3641593 B 2021/17 EN
(54) ORMAR SA POLICAMA NA IZVLAČENJE I
PRIPADAJUĆIM MEHANIZMOM ZA
IZVLAČENJE
CABINET WITH PULL-OUT SHELVES AND
RELATED PULL-OUT MECHANISM
(73) INOXA SRL, Via dell'Industria 28,
60020 Polverigi (AN), IT
(72) TROMBETTONI, Roberto, Via San Giovanni, 51,
60020 Polverigi (AN), IT; SILVI, Emanuele, Via Jan
Palach, 31, 60033 Chiaravalle (AN), IT
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A47K 13/26 (2006.01)
(11) 62193 B1
A47K 13/10 (2006.01)
A47K 13/12 (2006.01)
(21) P-2021/0978
(22) 07.08.2018.
(30) CN 18.05.2018. 201810482170
(96) 07.08.2018. 18187637.6
(97) 05.05.2021. EP3569123 B 2021/18 EN
(54) POKLOPAC TOALETA KOJI SE MOŽE
BRZO SKINUTI
QUICK DETACHABLE TOILET COVER
(73) TAIZHOU ZHONGYI SANITARY WARE CO.,
LTD., Chenbao Industrial Concentration District,
Xinghua City Jiangsu Province, CN
(72) YANG, Huiming, Chenbao Industrial Concentration
District, Xinghua City, Jiangsu Province, CN
ЗИС / RS / IPO

B
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61B 1/00
(2006.01)
(11) 62096 B1
A61B 1/31
(2006.01)
(21) P-2021/0816
(22) 12.05.2017.
(30) GB 12.05.2016. 201608380
(86) WO 12.05.2017. PCT/GB2017/051341
(87) WO 16.11.2017. WO 2017/194970
(96) 12.05.2017. 17724881.2
(97) 21.04.2021. EP3454717 B 2021/16 EN
(54) PRIBOR ZA MEDICINSKI ENDOSKOP,
MEDICINSKI ENDOSKOPI KOJI OBUHVATAJU
TAKAV PRIBOR, I NJIHOVA UPOTREBA
MEDICAL SCOPE ACCESSORY, MEDICAL
SCOPES COMPRISING THE ACCESSORY, AND
USE THEREOF
(73) ARC MEDICAL DESIGN LIMITED, First Floor
43 Park Place, Leeds, Yorkshire LS1 2RY, GB
(72) AXON, Patrick, c/o Arc Medical Design Limited
First Floor 43 Park Place, Leeds Yorkshire LS1 2RY, GB
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61B 5/00
(2006.01)
(11) 62125 B1
A61B 5/024 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
A61B 5/08
(2006.01)
A61B 5/145 (2006.01)
A61B 5/1455 (2006.01)
(21) P-2021/0830
(22) 19.11.2013.
(30) US 20.11.2012. 201213682047
(96) 19.11.2013. 13193430.9
(97) 31.03.2021. EP2732757 B 2021/13 EN
(54) NEINVAZIVAN, BEŽIČAN, PRENOSIVI
UREĐAJ KOJI SE POSTAVLJA NA PRST RADI
SMANJIVANJA RIZIKA OD SINDROMA
IZNENADNE SMRTI ODOJČETA I
SMANJIVANJA RIZIKA OD APNEJE,
USPORENOG RADA SRCA I SRČANOG
ZASTOJA U SVIM STAROSNIM GRUPAMA
NON-INVASIVE, WIRELESS, PORTABLE DEVICE
APPLICABLE TO THE FINGER TO REDUCE THE
RISK OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME
AND REDUCE THE RISK OF APNEA, SLOWER
HEART RATE, AND HEART ARREST IN ALL
AGE GROUPS
(73) APN INTELECTUAL PROPERTY LLC, 1390
Brickell Ave Ste 200, Miami, FL 33131, US
(72) DELIA, Diego, Alejandro, Marcelo T. de Alvear
2259, Piso 8, C1122AAI, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, AR
(74) PAVLOVIĆ Gordana, PAVLOVIĆ Milivoje,
Majke Jevrosime 53, 11000 Beograd
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(51) A61B 5/0507 (2021.01)
(11) 62205 B1
A61B 5/00
(2006.01)
A61B 5/053 (2021.01)
(21) P-2021/0932
(22) 30.04.2019.
(30) EP 29.10.2018. 18203207
(86) WO 30.04.2019. PCT/EP2019/061088
(87) WO 07.05.2020. WO 2020/088805
(96) 30.04.2019. 19723621.9
(97) 26.05.2021. EP3672483 B 2021/21 EN
(54) SISTEM ZA DETEKCIJU KANCERA U
HUMANIM TKIVIMA
SYSTEM FOR DETECTION OF CANCERS IN
HUMAN TISSUES
(73) PAEGASUS MÉDICAL SA, Route des Jeunes,
41A, 1227 Carouge GE, CH
(72) CANEPA, Stefano Nicolò, Route des Jeunes 41A,
c/o Michel Alberton, GE, 1227 Carouge, CH
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd

(73) CERAGEM CO., LTD., 10 Jeongja 1-gil,
Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do 31045, KR
(72) HAN, Sang, Cheol, (Jungang Heights Apt.) 1021307 58-10 Baebang-ro Baebang-eup, Asan-si
Chungcheongnam-do 31481, KR; PARK, Chang, Su, (Xi
Apt.Hadaewon-dong) 101-1103 363 Dunchon-daero
Jungwon-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 13391, KR; CHOI,
Hui, Won, (Anseo Kumho Eoullim Apt. Anseo-dong)
103-802 68 Munam 1-gil Dongnam-gu, Cheonan-si
Chungcheongnam-do 31065, KR; SONG, Han, Rim,
(Cheongsuk Maeul Daewon Hyosung Apt. Dayul-dong)
919-1302 300
Cheongseok-ro, Paju-si Gyeonggi-do 10875, KR; PAEK,
Keun, Young, (Cheonan Seonghwan e-Pyeonhansesang
Apt.) 105-1303 54-45 Seonghwan 1-ro Seonghwan-eup,
Seobuk-gu, Cheonan-si Chungcheongnam-do 31019, KR
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd

(51) A61C 8/00
(2006.01)
(11) 62195 B1
(21) P-2021/0974
(22) 09.07.2014.
(30) IT 10.07.2013. MI20131162
(86) WO 09.07.2014. PCT/IB2014/062971
(87) WO 15.01.2015. WO 2015/004614
(96) 09.07.2014. 14777152.1
(97) 12.05.2021. EP3021784 B 2021/19 EN
(54) UREĐAJ ZA POVEZIVANJE DENTALNIH
IMPLANTATA
CONNECTION DEVICE FOR DENTAL IMPLANTS
(73) DENTAL KNOWLEDGE S.R.L., Largo Augusto,
1, 20122 Milano, IT
(72) BERTAGNON, Valter, Largo Augusto, 1,
I-20122 Milano, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd

(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62113 B1
A61K 31/496 (2006.01)
(21) P-2021/0868
(22) 29.09.2017.
(30) IN 03.10.2016. 201641033741
(86) WO 29.09.2017. PCT/IB2017/056009
(87) WO 12.04.2018. WO 2018/065869
(96) 29.09.2017. 17794060.8
(97) 28.04.2021. EP3518905 B 2021/17 EN
(54) FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE
ANTAGONISTE 5-HT6
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF 5-HT6
ANTAGONIST
(73) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, 5th Floor
Serene Chambers, Road No. 5, Off Avenue 7, Banjara
Hills, Hyderabad, Telangana 500034, IN
(72) NIROGI, Ramakrishna, Suven Life Sciences
Limited Serene Chambers Road-5 Avenue 7 Banjara
Hills, Hyderabad Telangana 500034, IN;
MUDIGONDA, Koteshwara, Suven Life Sciences
Limited Serene Chambers Road-5 Avenue 7 Banjara
Hills, Hyderabad Telangana 500034, IN; DOGIPARTI,
Dhanunjay, Kumar, Suven Life Sciences Limited Serene
Chambers Road-5 Avenue 7 Banjara Hills, Hyderabad
Telangana 500034, IN; JASTI, Venkateswarlu, Suven
Life Sciences Limited Serene Chambers Road-5 Avenue
7 Banjara Hills, Hyderabad Telangana 500034, IN
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd

(51) A61H 39/04 (2006.01)
(11) 62117 B1
A61B 5/00
(2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
A61H 15/00 (2006.01)
A61H 15/02 (2006.01)
A61H 39/02 (2006.01)
A61H 39/06 (2006.01)
G16H 20/30 (2018.01)
(21) P-2021/0900
(22) 21.09.2016.
(30) KR 25.09.2015. 20150136424
(86) WO 21.09.2016. PCT/KR2016/010503
(87) WO 30.03.2017. WO 2017/052173
(96) 21.09.2016. 16848899.7
(97) 30.06.2021. EP3338754 B 2021/26 EN
(54) POSTUPAK ZA KONTROLISANJE SNAGE
AKUPRESURE I SKENIRANJE TELA U
REALNOM VREMENU
METHOD FOR CONTROLLING ACUPRESSURE
FORCE AND BODY SCAN IN REAL TIME
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(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62176 B1
A61K 9/28
(2006.01)
A61K 9/48
(2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
(21) P-2021/0954
(22) 14.03.2014.
(30) US 15.03.2013. 201361801896 P
(96) 14.03.2014. 19217651.9
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(97) 05.05.2021. EP3650016 B 2021/18 EN
(54) STABILIZOVANA FORMULACIJA
VITAMINA D SA MODIFIKOVANIM
OSLOBAĐANJEM I POSTUPAK ZA NJENU
PRIMENU
STABILIZED MODIFIED RELEASE VITAMIN D
FORMULATION AND METHOD OF
ADMINISTERING SAME
(73) EIRGEN PHARMA LTD., Westside Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford X91 YV67, IE
(72) WHITE, Jay A., 194 Stelick Ave., Newmarket,
Ontario L3X 1T3, CA; MELNICK, Joel Z., 1214 Forest
Ave, Evanston, IL 60202, US; AGUDOAWU, Sammy
A., 3123 Cabano Crescent, Mississauga, Ontario L5M
0C5, CA; TABASH, Samir P., 131 Toscana Drive,
Whitby, Ontario L1R 2Z9, CA
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 9/28
(2006.01)
(11) 62186 B1
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 9/48
(2006.01)
A61K 9/50
(2006.01)
A61K 31/397 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/4015 (2006.01)
A61K 31/403 (2006.01)
A61K 31/4035 (2006.01)
A61P 1/00
(2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 21/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(21) P-2021/0977
(22) 10.03.2015.
(30) US 08.02.2015. 201562113496 P
(86) WO 10.03.2015. PCT/IB2015/000731
(87) WO 11.08.2016. WO 2016/124960
(96) 10.03.2015. 15760508.0
(97) 12.05.2021. EP3253377 B 2021/19 EN
(54) KOMPOZICIJE PROLEKA NA BAZI
MONOMETIL FUMARATA
MONOMETHYLFUMARATE PRODRUG
COMPOSITIONS
(73) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED,
Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, IE
(72) MANSER, David, S., 2, Mosstown Court, Keenagh
Country Longford, IE; SHAH, Hardik, Kirtikumar, 21
Esker Pines, Esker Lane, Lucan Dublin, IE; PERKIN,
Kristopher, K., 23 Waterville, Bealnamulla, Athlone
County Roscommon, IE; BROWNING, Ivan,
Limebrook, Glasson, Athlone County Westmeath, IE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61K 31/05 (2006.01)
(11) 62142 B1
A61P 41/00 (2006.01)
(21) P-2021/0925
(22) 19.07.2016.
(30) EP 20.07.2015. 15177544
(86) WO 19.07.2016. PCT/EP2016/067186
(87) WO 26.01.2017. WO 2017/013120
(96) 19.07.2016. 16739518.5
(97) 26.05.2021. EP3324951 B 2021/21 EN
(54) PERITONEALNA TERAPEUTSKA TEČNOST
PERITONEAL THERAPEUTIC FLUID
(73) OPTERION HEALTH AG, Spichermatt 7,
6365 Kehrsiten, CH
(72) GRENTZMANN, Guido, Gussau 37,
22359 Hamburg, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/137 (2006.01)
(11) 62188 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/138 (2006.01)
A61K 31/407 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
A61P 27/04 (2006.01)
A61P 27/08 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 41/00 (2006.01)
(21) P-2021/0878
(22) 23.10.2013.
(30) US 24.10.2012. 201261718026 P
US 12.12.2012. 201261736179 P
(86) WO 23.10.2013. PCT/US2013/066349
(87) WO 01.05.2014. WO 2014/066485
(96) 23.10.2013. 13848382.1
(97) 14.04.2021. EP2911511 B 2021/15 EN
(54) STABILNI MIDRIJATSKI I ANTIINFLAMATORNI RASTVORI BEZ
KONZERVANSA ZA UBRIZGAVANJE
STABLE PRESERVATIVE-FREE MYDRIATIC AND
ANTI-INFLAMMATORY SOLUTIONS FOR
INJECTION
(73) OMEROS CORPORATION, 201 Elliott Avenue
West, Seattle, WA 98119, US
(72) DEMOPULOS, Gregory, A., 4845 Forest Avenue
SE, Mercer Island, Washington 98040, US; SHEN, HuiRong, 23802 17th Avenue West, Bothell, Washington
98021, US; TEDFORD, Clark, E., 4058 NE Lookout
Lane, Poulsbo, Washington 98370, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
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B
(51) A61K 31/166 (2006.01)
(11) 62095 B1
A61K 31/13 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/428 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2021/0852
(22) 29.05.2015.
(30) GB 30.05.2014. 201409662
(86) WO 29.05.2015. PCT/GB2015/051572
(87) WO 03.12.2015. WO 2015/181567
(96) 29.05.2015. 15733860.9
(97) 23.06.2021. EP3148588 B 2021/25 EN
(54) N,N-BIS-2-MERKAPTOETIL IZOFTALAMID
ZA LEČENJE PARKINSONOVE BOLESTI
N,N-BIS-2-MERCAPTOETHYL ISOPHTHALAMIDE
FOR THE TREATMENT OF PARKINSON'S
DISEASE
(73) EMERAMED LIMITED, Trinity House, Charleston
Road, Ranelagh, Dublin 6, IE
(72) HALEY, Boyd, Eugene, 119 Burnside Drive,
Nicholasville, Kentucky 40356, US; KLINGBERG,
Ragnar, Axel, Theodor, Brantingsgatan 50, 2tr, 115 35
Stockholm, SE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/444 (2006.01)
(11) 62178 B1
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 9/16
(2006.01)
A61K 9/20
(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 251/18 (2006.01)
(21) P-2021/0962
(22) 13.03.2015.
(30) US 14.03.2014. 201461953480 P
(86) WO 13.03.2015. PCT/US2015/020346
(87) WO 17.09.2015. WO 2015/138837
(96) 13.03.2015. 15761216.9
(97) 05.05.2021. EP3116491 B 2021/18 EN
(54) FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE
TERAPEUTSKI AKTIVNIH JEDINJENJA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF
THERAPEUTICALLY ACTIVE COMPOUNDS
(73) LES LABORATOIRES SERVIER SAS, 50 rue
Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FR
(72) GU, Chong-Hui, 217 Varick Road, Waban,
MA 02468, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
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(51) A61K 31/4709 (2006.01)
(11) 62173 B1
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/706 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
(21) P-2021/0964
(22) 19.02.2016.
(30) EP 23.02.2015. 15305277
(86) WO 19.02.2016. PCT/EP2016/053535
(87) WO 01.09.2016. WO 2016/135055
(96) 19.02.2016. 16705929.4
(97) 19.05.2021. EP3261642 B 2021/20 EN
(54) DERIVATI KINOLINA ZA UPOTREBU U
LEČENJU ILI PREVENCIJI VIRUSNE
INFEKCIJE
QUINOLINE DERIVATIVES FOR USE IN THE
TREATMENT OR PREVENTION OF VIRAL
INFECTION
(73) ABIVAX, 5 rue de la Baume, 75008 Paris, FR;
CNRS CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, 3 rue Michel Ange, 75794 Paris Cedex
16, FR; INSTITUT CURIE, 26, rue d'Ulm, 75248 Paris
Cedex 05, FR; UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER,
163, rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier, FR
(72) SCHERRER, Didier, 18 avenue de la Fée Mélusine,
34170 Castelnau Le Lez, FR; GARCEL, Aude, 383
Avenue Paul Riquet, 34160 CASTRIES, FR; CAMPOS,
Noëlie, Résidence Villa Borghese A32 20 rue des Droits
de, l'Homme, 34920 Le Cres, FR; TAZI, Jamal, 4 rue
Condorcet, 34380 Clapiers, FR; VAUTRIN, Audrey,
462 avenue de l'Europe (appt B15), 34170 Castelnau Le
Lez, FR; MAHUTEAU, Florence, 36 avenue Hoche,
78470 Saint Remy Les Chevreuses, FR; NAJMAN,
Romain, 29b rue du 11 novembre 1918, 94240 L'Haÿles-Roses, FR; FORNARELLI, Pauline, 13 rue des 4
cantons, 91140 Villebon Sur Yvette, FR
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 31/485 (2006.01)
(11) 62149 B1
A61K 31/137 (2006.01)
A61P 3/04
(2006.01)
(21) P-2021/0469
(22) 02.12.2011.
(30) US 03.12.2010. 419395 P
(96) 02.12.2011. 17156985.8
(97) 20.01.2021. EP3222280 B 2021/03 EN
(54) POVEĆANA BIODOSTUPNOST LEKA U
TERAPIJI NALTREKSONA
INCREASING DRUG BIOAVAILABILITY IN
NALTREXONE THERAPY
(73) NALPROPION PHARMACEUTICALS LLC, 10
North Park Place, Suite 201, Morristown, NJ 07960, US
(72) FLANAGAN, Shawn, 14083 Via Corsini, San
Diego, CA 92128, US; DUNAYEVICH, Eduardo, 1030
Deep Wood Drive, Westlake Village, CA 91362, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO
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(51) A61K 31/4985 (2006.01)
(11) 62084 B1
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 31/53 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C12Q 1/6886 (2018.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) P-2021/0854
(22) 21.09.2017.
(30) GB 22.09.2016. 201616116
(86) WO 21.09.2017. PCT/EP2017/073894
(87) WO 29.03.2018. WO 2018/055029
(96) 21.09.2017. 17777211.8
(97) 14.04.2021. EP3515418 B 2021/15 EN
(54) KORIŠĆENJE C-MET INHIBITORA ZA
LEČENJE VRSTA RAKA KOJE OBUHVATAJU
MET MUTACIJE
USE OF C-MET INHIBITORS TO TREAT CANCERS
HARBOURING MET MUTATIONS
(73) ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE
(72) FRIGAULT, Melanie, Mae, AstraZeneca 35
Gatehouse Drive, Waltham, MA 02451, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 31/5377 (2006.01)
(11) 62201 B1
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) P-2021/0904
(22) 08.08.2013.
(30) US 09.08.2012. 201261681447 P
US 05.11.2012. 201261722727 P
(86) WO 08.08.2013. PCT/US2013/054055
(87) WO 13.02.2014. WO 2014/025960
(96) 08.08.2013. 13751007.9
(97) 09.06.2021. EP2882442 B 2021/23 EN
(54) POSTUPCI LEČENJA KANCERA
UPOTREBOM 3-(4-((4(MORFOLINOMETIL)BENZIL)OKSI)-1OKSOIZOINDOLIN-2-IL)PIPERIDIN-2,6-DIONA
METHODS OF TREATING CANCER USING 3-(4((4-(MORPHOLINOMETHYL)BENZYL)OXY)-1OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE
(73) CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901, US
(72) SCHAFER, Peter, H., 237 Monroe Avenue, Belle
Mead, NJ 08502, US; GANDHI, Anita, 37 Stirling
Road, Bernardsville, NJ 07924, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61K 31/573 (2006.01)
(11) 62147 B1
A61P 5/46
(2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07J 5/00
(2006.01)
(21) P-2021/0928
(22) 07.10.2015.
(30) EP 08.10.2014. 14188063
(96) 07.10.2015. 18198653.0
(97) 19.05.2021. EP3456330 B 2021/20 EN
(54) KORTEKSOLON 17 ALFA VALERAT ZA
UPOTREBU U LEČENJU TUMORA
CORTEXOLONE 17ALPHA-VALERATE FOR USE
IN THE TREATMENT OF TUMOURS
(73) COSMO TECHNOLOGIES LTD, Riverside II, Sir
John Rogerson's Quay, Dublin 2, IE
(72) GERLONI, Mara, 2933 Ariane Drive, San Diego,
CA 92117, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 35/742 (2015.01)
(11) 62090 B1
A23L 33/135 (2016.01)
A61K 39/07 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 29/02 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) P-2021/0821
(22) 24.06.2014.
(30) FR 28.06.2013. 1356274
(86) WO 24.06.2014. PCT/FR2014/051561
(87) WO 31.12.2014. WO 2014/207360
(96) 24.06.2014. 14738881.3
(97) 05.05.2021. EP3021858 B 2021/18 FR
(54) CU1 SOJ ZA LEČENJE I/ILI PREVENCIJU
HRONIČNOG INFLAMATORNOG
REUMATIZMA
STRAIN CU1 FOR THE TREATMENT AND/OR
PREVENTION OF CHRONIC INFLAMMATORY
RHEUMATISM
(73) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 Paris, FR; ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
DE BORDEAUX-AQUITAINE, 1 Cours du Général de
Gaulle, 33170 Gradignan, FR
(72) TAILLADE, Patrick, 355 chemin de Pesson, F40140 Azur, FR; URDACI, Marie, Bordeaux Sciences
Agro 1 cours du Général de Gaulle, F-33170 Gradignan, FR
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 35/745 (2015.01)
A23L 33/135 (2016.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61P 17/06 (2006.01)
(21) P-2021/0883
(30) EP 21.03.2016. 16382122

(11) 62101 B1

(22) 21.03.2017.
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B
(86) WO 21.03.2017. PCT/EP2017/056719
(87) WO 28.09.2017. WO 2017/162683
(96) 21.03.2017. 17722689.1
(97) 28.04.2021. EP3432899 B 2021/17 EN
(54) UPOTREBA PROBIOTIKA U LEČENJU I/ILI
SPREČAVANJU PSORIJAZE
USE OF PROBIOTICS IN THE TREATMENT
AND/OR PREVENTION OF PSORIASIS
(73) BIONOU RESEARCH, S.L., Avda. Capiscol, N° 3,
03550 Sant Joan d'Alacant (Alicante), ES; BIOPOLIS,
S.L., Parc Cientific Universitat de Valencia, Catedrático
Augustín Escardino, Benlloch, nº 9 Edf. 2, 46980
Paterna (Valencia), ES
(72) NAVARRO, LÓPEZ, Vicente, Manuel, BIONOU
RESEARCH S.L., Calle Maestro Serrano 11, 03430 Onil
(Alicante), ES; RAMÍREZ, BOSCÁ, Ana, Adela,
BIONOU RESEARCH S.L., Avenida de Novelda 41,
Escalera 1 2º A, 03009 Alicante, ES; PÉREZ, ORQUÍN,
José, Manuel, KOROTT S.L, Calle Sant Josep 49, Piso
2º, Puerta 4, 03801 Alcoy (Alicante), ES; RAMÓN,
VIDAL, Daniel, BIOPOLIS S.L., Calle Francisco Tomás
y Valiente 2, 46183 La Eliana (Valencia), ES;
GENOVÉS, MARTÍNEZ, Salvador, BIOPOLIS S.L.,
Calle Cheste 12, 46960 Aldaia (Valencia), ES;
CHENOLL, CUADROS, María, Empar, BIOPOLIS
S.L., Avenida Magnolias 4, escalera C, pta.7, 46185 La
Pobla de Vallbona (Valencia), ES; CODOÑER,
CORTÉS, Francisco, Manuel, LIFESEQUENCING S.
L., Calle Carmen Herrero i Penella 14, piso 3º, pta. 6,
46470 Catarroja (Valencia), ES
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 36/605 (2006.01)
(11) 62093 B1
A23L 33/10 (2016.01)
A61K 36/076 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2021/0850
(22) 03.12.2015.
(30) KR 19.12.2014. 20140184854
(86) WO 03.12.2015. PCT/KR2015/013134
(87) WO 23.06.2016. WO 2016/099055
(96) 03.12.2015. 15870222.5
(97) 14.04.2021. EP3235503 B 2021/15 EN
(54) KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI MEŠOVIT
EKSTRAKT DUDA I KORE PORIA COCOS ZA
PREVENCIJU, POBOLJŠANJE ILI LEČENJE
NEURODEGENERATIVNIH POREMEĆAJA
COMPOSITION CONTAINING MIXED EXTRACT
OF MULBERRY AND PORIA COCOS BARK FOR
PREVENTING, IMPROVING OR TREATING
NEURODEGENERATIVE DISORDERS
(73) NEUROBO PHARMACEUTICALS, INC., 177
Huntington Avenue, Suite 1732, Boston, MA 02115, US
(72) CHOI, Sang, Zin, 438-1304 33 Cheongmyeongbukro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16709, KR;
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SOHN, Mi, Won, 1201-1402 10 Dongcheon-ro
113beon-gil Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 16822,
KR; GO, Hyo, Sang, 305-1204 70 Neuti-ro Bundang-gu,
Seongnam-si Gyeonggi-do 13611, KR; RYU, Ja, Young,
26-202 42 Olympic-ro 4-gil Songpa-gu, Seoul 05571,
KR; JEONG, Jin, Seok, 108-204 22 Mokdongseo-ro 2gil Yangcheon-gu, Seoul 07979, KR; CHOI, Song,
Hyen, 301 108 Dongtanwoncheon-ro 1109beon-gil
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16528, KR; KIM,
Eun, Jin, 103-304 30 Gonhang-daero 75-gil Gangseo-gu,
Seoul 07558, KR; CHO, Young, Woong, 104-1002 20
Yeongtong-ro 200beon-gil Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 16690, KR; KIM, So, Young, 107-101 3820 Yeonhui-ro Seodaemun-gu, Seoul 03697, KR
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 36/68 (2006.01)
(11) 62203 B1
A61K 36/739 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
(21) P-2021/1003
(22) 12.02.2018.
(30) IT 15.02.2017. 201700016964
(86) WO 12.02.2018. PCT/IB2018/050837
(87) WO 23.08.2018. WO 2018/150309
(96) 12.02.2018. 18707154.3
(97) 26.05.2021. EP3582796 B 2021/21 EN
(54) KOMPOZICIJA ZA KAŠALJ
COMPOSITION FOR COUGH
(73) ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA, Frazione
Aboca 20, 52037 Sansepolcro (AR), IT
(72) MERCATI, Valentino, c/o Aboca S.p.A. Società
Agricola, Frazione Aboca 20, 52037 Sansepolcro (AR),
IT; POLENZANI, Paola, c/o Aboca S.p.A. Società
Agricola, Frazione Aboca 20, 52037 Sansepolcro (AR),
IT; MATTOLI, Luisa, c/o Aboca S.p.A. Società
Agricola, Frazione Aboca 20, 52037 Sansepolcro (AR), IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 36/9066 (2006.01)
(11) 62116 B1
A61K 31/045 (2006.01)
A61P 1/00
(2006.01)
(21) P-2021/0897
(22) 26.05.2016.
(30) IT 27.05.2015. UB20151212
(96) 26.05.2016. 16171535.4
(97) 23.06.2021. EP3097921 B 2021/25 EN
(54) KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE GERANIOL I
SUVI ĐUMBIR ZA UPOTREBU U LEČENJU
SINDROMA IRITABILNOG KOLONA
COMPOSITIONS COMPRISING GERANIOL AND
DRY GINGER FOR USE IN THE TREATMENT OF
IRRITABLE BOWEL SYNDROME
(73) TARGETING GUT DISEASE S.R.L., Via Fanin
48, 40127 Bologna, IT
(72) VALERII, Maria, Chiara, Via Vittorio Veneto 7,
40131 BOLOGNA, IT
ЗИС / RS / IPO
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(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 38/36 (2006.01)
(11) 62103 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 7/04
(2006.01)
A61P 41/00 (2006.01)
(21) P-2021/0796
(22) 22.12.2017.
(30) FR 22.12.2016. 1663181
(86) WO 22.12.2017. PCT/FR2017/053839
(87) WO 28.06.2018. WO 2018/115800
(96) 22.12.2017. 17837979.8
(97) 07.04.2021. EP3558381 B 2021/14 FR
(54) TEČNA KOMPOZICIJA HUMANOG
FIBRINOGENA
LIQUID HUMAN FIBRINOGEN COMPOSITION
(73) LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES,
ZA de Courtaboeuf, 3, avenue des Tropiques,
91940 Les Ulis, FR
(72) DEBRAIZE, Clémence, co/ LABORATOIRES
FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES,
BIOTECHNOLOGIESZA, de Courtaboeuf, 3 Av des
Tropiques, 91940 Les Ulis, FR
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 39/00 (2006.01)
(11) 62152 B1
A61K 39/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2021/0926
(22) 17.11.2016.
(30) EP 19.11.2015. 15195490
(86) WO 17.11.2016. PCT/EP2016/078084
(87) WO 26.05.2017. WO 2017/085233
(96) 17.11.2016. 16797930.1
(97) 28.04.2021. EP3377094 B 2021/17 EN
(54) BAKTERIJE OSLABLJENE VIRULENCIJE
ZA LEČENJE MALIGNIH SOLIDNIH TUMORA
VIRULENCE ATTENUATED BACTERIA FOR
TREATMENT OF MALIGNANT SOLID TUMORS
(73) UNIVERSITÄT BASEL, Petersgraben 35,
4001 Basel, CH
(72) ITTIG, Simon, Zehntenfreistrasse 32, 4103
Bottmingen, CH; AMSTUTZ, Marlise, Wittlingerstr.
140, 4058 Basel, CH; KASPER, Christoph, Ruttigerweg
4, 4600Olten, CH; CORNELIS, Guy R., Rue Jassogne 5,
5332 Crupet, BE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

B
(51) A61K 39/00 (2006.01)
(11) 62189 B1
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 51/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) P-2021/0929
(22) 26.08.2014.
(30) US 26.08.2013. 201361870137 P
(86) WO 26.08.2014. PCT/US2014/052631
(87) WO 16.04.2015. WO 2015/053871
(96) 26.08.2014. 14852746.8
(97) 30.06.2021. EP3041507 B 2021/26 EN
(54) NUKLEINSKE KISELINE KOJE KODIRAJU
HUMANA ANTITELA NA SIJALIL-LUIS A
NUCLEIC ACIDS ENCODING HUMAN
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(86) WO 04.02.2015. PCT/FR2015/050257
(87) WO 13.08.2015. WO 2015/118260
(96) 04.02.2015. 15705687.0
(97) 05.05.2021. EP3103116 B 2021/18 FR
(54) POBOLJŠANA EKSTENZIJA
FREKVENCIJSKOG OPSEGA U DEKODERU
AUDIO FREKVENTNIH SIGNALA
IMPROVED FREQUENCY BAND EXTENSION IN
AN AUDIO SIGNAL DECODER
(73) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech Campus
52, 5656 AG Eindhoven, NL
(72) KANIEWSKA, Magdalena, Pakenstraat 3, 3001
Leuven, BE; RAGOT, Stéphane, Allegoat (Servel), FLannion 22300, FR
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) G21B 1/05
(2006.01)
(11) 62122 B1
G21B 3/00
(2006.01)
H05H 1/54
(2006.01)
(21) P-2021/0881
(22) 12.10.2015.
(30) US 13.10.2014. 201462063382 P
US 15.10.2014. 201462064346 P
(96) 12.10.2015. 19210201.0
(97) 19.05.2021. EP3633683 B 2021/20 EN
(54) POSTUPAK ZA SJEDINJAVANJE I
KOMPRIMOVANJE KOMPAKTNIH TORUSA
METHOD FOR MERGING AND COMPRESSING
COMPACT TORI
(73) TAE TECHNOLOGIES, INC., 19631 Pauling,
Foothill Ranch, CA 92610, US
(72) BINDERBAUER, Michl, 19631 Pauling, Foothill
Ranch, CA 92610, US; BYSTRITSKII, Vitaly, 91
Schubert Court, Irvine, CA 92617, US; TAJIMA,
Toshiki, 26741 Portola Parkway 1E136, Foothill Ranch,
CA 92610, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) H01G 11/32 (2013.01)
(11) 62114 B1
H01G 11/06 (2013.01)
H01G 11/38 (2013.01)
H01G 11/46 (2013.01)
H01G 11/50 (2013.01)
H01G 11/66 (2013.01)
H01G 11/70 (2013.01)
H01G 11/86 (2013.01)
H01M 10/44 (2006.01)
(21) P-2021/0880
(22) 25.02.2016.
(30) CN 16.12.2015. 201510947373
(86) WO 25.02.2016. PCT/CN2016/074522
(87) WO 22.06.2017. WO 2017/101214
(96) 25.02.2016. 16874280.7
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(97) 14.04.2021. EP3355329 B 2021/15 EN
(54) POSTUPAK PROIZVODNJE LITIJUMJONSKOG KONDENZATORA I KONDENZATOR
DOBIJEN NAVEDENIM POSTUPKOM
METHOD OF MANUFACTURING A LITHIUM ION
CAPACITOR AND CAPACITOR OBTAINED BY
SAID METHOD
(73) SHANGHAI AOWEI TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD., Guoshoujing Road No.
188, Pudong District, Shanghai 201203, CN
(72) WU, Mingxia, No.188 GuoShouJing Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone Pudong New District,
Shanghai 201203, CN; AN, Zhongxun, No.188
GuoShouJing Road Shanghai Pilot Free Trade Zone
Pudong New District, Shanghai 201203, CN; HUANG,
Tingli, No.188 GuoShouJing Road Shanghai Pilot Free
Trade Zone Pudong New District, Shanghai 201203,
CN; YAN, Liangliang, No.188 GuoShouJing Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone Pudong New District,
Shanghai 201203, CN; FAN, Lingling, No.188
GuoShouJing Road Shanghai Pilot Free Trade Zone
Pudong New District, Shanghai 201203, CN
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd

(51) H04H 60/04 (2008.01)
(11) 62181 B1
H01C 10/44 (2006.01)
(21) P-2021/0970
(22) 29.03.2018.
(30) DE 03.04.2017. 102017205660
(86) WO 29.03.2018. PCT/EP2018/058262
(87) WO 11.10.2018. WO 2018/185020
(96) 29.03.2018. 18725404.0
(97) 05.05.2021. EP3607677 B 2021/18 DE
(54) KOMANDNI UREĐAJ SA OSVETLJENIM
KONTROLNIM ELEMENTOM REGULATORA
NIVOA ZVUKA
OPERATING DEVICE HAVING AN ILLUMINATED
VOLUME CONTROL ACTUATING ELEMENT
(73) STAGE TEC
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT FÜR
PROFESSIONELLE AUDIOTECHNIK MBH,
Tabbertstraße 10-11, 12459 Berlin, DE
(72) JAHNE, Helmut, Müggelseedamm 222, 12587
Berlin, DE; KUTSCHABSKY, Detlef, Ruben-WolfStraße 14, 12524 Berlin, DE; KLAUS, Harald,
Arberstraße 58b, 10318 Berlin, DE; SCHÜNEMANN,
Arno, Bundesallee 86, 12161 Berlin, DE
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd

(51) H02J 5/00
(2016.01)
(11) 62087 B1
B60L 53/31 (2019.01)
B60L 53/50 (2019.01)
H02G 1/02
(2006.01)
H02J 7/00
(2006.01)
(21) P-2021/0686
(22) 21.12.2018.
(30) PT 22.12.2017. 2017110466
(86) WO 21.12.2018. PCT/IB2018/060533
(87) WO 27.06.2019. WO 2019/123424
(96) 21.12.2018. 18845363.3
(97) 28.04.2021. EP3616294 B 2021/17 EN
(54) STANICA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH
VOZILA ZA PRIKLJUČIVANJE NA VISOKO ILI
EKSTRA VISOKONAPONSKI PRENOSNI VOD I
NJEN NAČIN RADA
ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION FOR
CONNECTING TO HIGH OR EXTRA HIGH
VOLTAGE TRANSMISSION LINE AND
OPERATION METHOD THEREOF
(73) REN SERVIÇOS S A, Av. Estados Unidos Da
América, 55, 1749-061 Lisboa, PT
(72) PINHEIRO, MARTINS, Jorge, Filipe, Rua Altino
Oliveira Martins, 49 - Nogueira, 4470-855 Maia, PT;
QUARESMA, DOS SANTOS, André, Av.Óscar
Monteiro Torres, 57 4° Andar, Lisboa 1000-217, PT;
RUSSO, CAROLA, Pedro, Gonçalo, Rua António José
Forte, 8, 2790-171 Carnaxide, PT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd

(51) H04N 19/423 (2014.01)
(11) 62177 B1
H04N 19/44 (2014.01)
H04N 19/573 (2014.01)
H04N 19/58 (2014.01)
H04N 19/70 (2014.01)
(21) P-2021/0955
(22) 12.10.2012.
(30) US 13.10.2011. 201113273191
US 01.11.2011. 201113287015
US 08.11.2011. 201113291961
US 11.11.2011. 201113294996
(86) WO 12.10.2012. PCT/JP2012/077021
(87) WO 18.04.2013. WO 2013/054951
(96) 12.10.2012. 12839718.9
(97) 14.07.2021. EP2767090 B 2021/28 EN
(54) PRAĆENJE REFERENTNE SLIKE NA
OSNOVU NAZNAČENE SLIKE NA
ELEKTRONSKOM UREĐAJU
TRACKING A REFERENCE PICTURE BASED ON A
DESIGNATED PICTURE ON AN ELECTRONIC
DEVICE
(73) DOLBY INTERNATIONAL AB, Apollo Building,
3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam
Zuidoost, NL
(72) MISRA, Kiran, c/o Sharp Laboratories of America
Inc., 5750 Northwest Pacific Rim Boulevard, Camas,
Washington 98607, US; DESHPANDE, Sachin G., c/o
Sharp Laboratories of America Inc., 5750 Northwest
Pacific Rim Boulevard, Camas, Washington 98607, US;
SEGALL, Christopher A., c/o Sharp Laboratories of
America Inc., 5750 Northwest Pacific Rim Boulevard,
Camas, Washington 98607, US
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(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) H04W 28/06 (2009.01)
(11) 62184 B1
H04L 5/00
(2006.01)
H04L 5/14
(2006.01)
H04W 72/04 (2009.01)
(21) P-2021/0961
(22) 24.01.2017.
(30) JP 26.01.2016. 2016012184
(86) WO 24.01.2017. PCT/JP2017/002363
(87) WO 03.08.2017. WO 2017/130970
(96) 24.01.2017. 17744200.1
(97) 12.05.2021. EP3410772 B 2021/19 EN
(54) UREĐAJ BAZNE STANICE, TERMINALNI
UREĐAJ I NAČIN KOMUNIKACIJE
BASE STATION, TERMINAL, AND
COMMUNICATION METHOD
(73) SHARP KABUSHIKI KAISHA, 1 Takumi-cho,
Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, JP
(72) TOMEBA, Hiromichi, c/o Sharp Kabushiki Kaisha,
1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522,
JP; YAMADA, Ryota, c/o Sharp Kabushiki Kaisha, 1,
Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, JP
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE
AMENDED PATENTS
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 54525 B2
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
(21) P-2016/0027
(22) 27.10.2011.
(30) US 27.10.2010. 407107 P
(86) WO 27.10.2011. PCT/EP2011/068851
(87) WO 03.05.2012. WO 2012/055961
(96) 27.10.2011. 11787633.4
(97) 25.11.2015. EP2632954 B 2015/48 EN
(54) SREDSTVA I POSTUPCI ZA TRETIRANJE
DLBCL
MEANS AND METHODS FOR TREATING DLBCL
(73) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH,
Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE
(72) ZUGMAIER, Gerhard, c/o Amgen Research
(Munich) GmbH, Staffelseestr. 2, 81477 Muenchen, DE;
NAGORSEN, Dirk, c/o Amgen Research (Munich)
GmbH, Staffelseestr. 2, 81477 Muenchen, DE;
SCHEELE, Juergen, c/o Amgen Research (Munich)
GmbH, Staffelseestr. 2, 81477 Muenchen, DE
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000 Beograd
(51) C12N 15/85 (2006.01)
(11) 54367 B2
A01K 67/027 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
(21) P-2015/0772
(22) 08.02.2011.
(30) US 08.02.2010. 302282 P
(86) WO 08.02.2011. PCT/US2011/023971
(87) WO 11.08.2011. WO 2011/097603
(96) 08.02.2011. 11703799.4
(97) 26.08.2015. EP2501817 B 2015/35 EN
(54) MIŠ SA ZAJEDNIČKIM LAKIM LANCEM
COMMON LIGHT CHAIN MOUSE
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) MCWHIRTER, John, 2035 Crescent Drive,
Tarrytown, NY 10591, US; MACDONALD, Lynn, 16
Gedney Way, White Plains, NY 10605, US; STEVENS,
Sean, 355 Berry Street 413, San Francisco, CA 94158,
US; DAVIS, Samuel, 332 West 88th Street, Apt. B2,
New York, NY 10024, US; MURPHY, Andrew, J., 10
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Newton Court, Croton-On-Hudson, NY 10520, US;
BUCKLER, David, R., 6 Erick Court, Chester NJ 07930, US
(74) PETOŠEVIĆ DOO, Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd
(51) C12P 21/08 (2006.01)
(11) 58190 B2
A61K 39/085 (2006.01)
A61K 39/40 (2006.01)
C07K 16/12 (2006.01)
(21) P-2018/1450
(22) 07.02.2012.
(30) US 08.02.2011. 201161440581 P
(86) WO 07.02.2012. PCT/US2012/024201
(87) WO 16.08.2012. WO 2012/109285
(96) 07.02.2012. 12745207.6
(97) 29.08.2018. EP2673373 B 2018/35 EN
(54) ANTITELA KOJA SPECIFIČNO VEZUJU
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ALFA TOKSIN I
POSTUPCI NJIHOVE PRIMENE
ANTIBODIES THAT SPECIFICALLY BIND
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ALPHA TOXIN AND
METHODS OF USE
(73) MEDIMMUNE, LLC, One Medimmune Way,
Gaithersburg, MD 20878, US
(72) SELLMAN, Bret, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US;
TKACZYK, Christine, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gathersburg, MD 20878, US; HUA,
Lei, c/o Medimmune LLC One Medimmune Way,
Gaithersburg, MD 20878, US; CHOWDHURY, Partha,
c/o Medimmune LLC One Medimmune Way,
Gaithersburg, MD 20878, US; VARKEY, Reena, c/o
Medimmune LLC One Medimmune Way, Gaithersburg,
MD 20878, US; DAMSCHRODER, Melissa, c/o
Medimmune LLC One Medimmune Way, Gaithersburg,
MD 20878, US; PENG, Li, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US;
OGANESYAN, Vaheh, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US;
HILLIARD, Jamese, Johnson, c/o Medimmune LLC
One Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.07.2021 - 15.08. 2021. године:
Патент број 49304 чији је носилац
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA, Crnotravska 17,
11000 Beograd, YU, престао је да важи дана
25.07.2021. године.
Патент број 49910 чији је носилац Hohn
Heribert, 13 Redeschheck, 7511 Rollinger, LU;
Trierweiler Matthias, Am Waldrand 11, 54528 Salmtal,
DE, престао је да важи дана 08.08.2021. године.
Патент број 49931 чији је носилац
ROQUETTE FRERES, , F-62136 Lestrem, FR, престао
је да важи дана 26.07.2021. године.
Патент број 49948 чији је носилац Živojinović
Miroslav, Stevana Sinđelića 27/53, 37000 Kruševac, RS,
престао је да важи дана 15.08.2021. године.
Патент број 50213 чији је носилац POLICHEM
S.A., 50 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, LU, престао
је да важи дана 19.07.2021. године.
Патент број 50214 чији је носилац PFIZER
IRELAND PHARMACEUTICALS, Operations Support
Group, Ringaskiddy, County Cork, IE, престао је да
важи дана 25.07.2021. године.
Патент број 50397 чији је носилац
Cheplapharm Arzneimittel GmbH , Ziegelhof 24, ,
17489 Greifswald, DE, престао је да важи дана
20.07.2021. године.
Патент број 50477 чији је носилац JANSSEN
BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA
19044, US, престао је да важи дана 08.08.2021. године.
Патент број 50858 чији је носилац
CENTOCOR, INC., 200 Great Valley Parkway,
Malvern, PA 19355, US, престао је да важи дана
08.08.2021. године.

Патент број 51074 чији је носилац JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg 30, 2340
Beerse, BE, престао је да важи дана 22.01.2021.
одине.
Патент број 51204 чији је носилац
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse
124, 4070 Basel, CH, престао је да важи дана
1.01.2021. године.
Патент број 51609 чији је носилац SERCAL
BELGIUM, Bredabaan 839, 2170 Marksem, BE,
престао је да важи дана 20.01.2021. године.
Патент број 52475 чији је носилац ELTEK
S.P.A., Str. Valenza 5/A, I-15033 Casale Monferrato
(Alessandria), IT, престао је да важи дана 09.02.2021.
године.
Патент број 52635 чији је носилац ELTEK
S.P.A., Strada Valenza No. 5A, 15033 Casale
Monferrato, IT, престао је да важи дана 09.02.2021.
године.
Патент број 52664 чији је носилац
HAGLEITNER, Hans, Georg, Lindenallee 11, 5700 Zell
am See, AT, престао је да важи дана 13.02.2021.
године.
Патент број 53176 чији је носилац TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1
Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045, JP, престао је да важи дана 22.01.2021. године.
Патент број 53349 чији је носилац VICAT,
Tour Manhattan 6 place de l'Iris, 92095 Paris La
Défense, FR, престао је да важи дана 29.01.2021.
године.
Патент број 53353 чији је носилац CAMBREX
KARLSKOGA AB, , 691 85 Karlskoga, SE, престао је
да важи дана 20.01.2021. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду16.01.2021. - 15.02.2021. године:

Патент број 53608 чији је носилац PE
AUTOMOTIVE GMBH & CO. KG, Aufsicht 13, 58256
Ennepetal, DE, престао је да важи дана 13.02.2021. године.

Патент број 50392 чији је носилац
REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH,
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE, престао је да
важи дана 13.02.2021. године.

Патент број 53785 чији је носилац GB007,
Inc.,, 3013 Science Park Road, Suite 200, San Diego,
CA 92121, US, престао је да важи дана 21.01.2021.
године.
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Патент број 54056 чији је носилац
MORPHOSYS AG, Semmelweisstrasse 7, D-82152
Planegg, DE, престао је да важи дана 08.02.2021.
године.

Патент број 55110 чији је носилац
CHRYSOPOEIA S.R.L., Via Enrico Mattei 10, 20010
Pogliano Milanese , IT, престао је да важи дана
10.02.2021. године.

Патент број 54062 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE,
престао је да важи дана 19.01.2021. године.

Патент број 55126 чији је носилац NIKOLIĆ,
Dragan, Bulevar Medijana br. 59, 18000 Niš, RS,
престао је да важи дана 17.01.2021. године.

Патент број 54149 чији је носилац ENGENEIC
MOLECULAR DELIVERY PTY LTD., Building 2, 25
Sirius Road, Lane Cove West, NSW 2066, AU, престао
је да важи дана 28.01.2021. године.

Патент број 55199 чији је носилац
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED, Albert
Einstein Centre Nottingham Science & Technology Park
University Boulevard, Nottingham NG7 2TN, GB,
престао је да важи дана 27.01.2021. године.

Патент број 54176 чији је носилац GB007, Inc.,,
3013 Science Park Road, Suite 200, San Diego, CA 92121,
US, престао је да важи дана 25.01.2021. године.
Патент број 54342 чији је носилац CODEFINE
S. A., Avenue du Leman 21, 1005 Lausanne, CH,
престао је да важи дана 18.01.2021. године.
Патент број 54519 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich,
DE, престао је да важи дана 15.02.2021. године.
Патент број 54566 чији је носилац TOTAL
RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY, Zone
Industrielle C, 7181 Seneffe, BE, престао је да важи
дана 22.01.2021. године.
Патент број 54856 чији је носилац SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz
2,
80333 München, DE, престао је да важи дана
07.02.2021. године.
Патент број 54864 чији је носилац Luye
Pharma AG, Am Windfeld 35, 83714 Miesbach, DE,
престао је да важи дана 22.01.2021. године.
Патент број 54879 чији је носилац ASTUTE
MEDICAL, INC., Blg 2 R. 645 3550 General Atomics
Court, San Diego, CA 92121, US, престао је да важи
дана 05.02.2021. године.
Патент број 54946 чији је носилац COMAU
S.P.A., Via Rivalta 30, 10095 Grugliasco (Torino), IT,
престао је да важи дана 07.02.2021. године.
Патент број 54947 чији је носилац COMAU
S.P.A., Via Rivalta 30, 10095 Grugliasco (Torino), IT,
престао је да важи дана 07.02.2021. године.
Патент број 55019 чији је носилац
ČECHMÁNEK, David, Březnice 557, CZ-760 01 Zlín,
CZ, престао је да важи дана 29.01.2021. године.
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Патент број 55347 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH., Borsigstrasse 26, 26607 Aurich,
DE, престао је да важи дана 19.01.2021. године.
Патент број 56032 чији је носилац FUJIFILM
CORPORATION, 26-30, Nishiazabu 2-chome Minatoku, Tokyo 106-8620, JP, престао је да важи дана
16.01.2021. године.
Патент број 56061 чији је носилац
SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE,
престао је да важи дана 27.01.2021. године.
Патент број
56097
чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen,
DE, престао је да важи дана 02.02.2021. године.
Патент број 56546 чији је носилац GRUPPO
MECCANICHE LUCIANSI S.R.L., Via del Lavoro,
155, 62014 Corridonia (MC), IT, престао је да важи
дана 10.02.2021. године.
Патент број 56627 чији је носилац KORDSA
TEKNIK TEKSTIL A.S, Alikahya Fatih Mahallesi,
Sanayici Caddesi, No: 90, Izmit / Kocaeli, TR, престао
је да важи дана 13.02.2021. године.
Патент број 56885 чији је носилац
COMMERZIALBANK
MATTERSBURG
IM
BURGENLAND
AKTIENGESELLSCHAFT,
Judengasse 11, 7210 Mattersburg, AT, престао је да
важи дана 15.02.2021. године.
Патент број 57106 чији је носилац NOVARTIS
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да
важи дана 13.02.2021. године.
Патент број 57447 чији је носилац SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT,
Werner-von-SiemensStraße 1, 80333 München, DE, престао је да важи дана
08.02.2021. године.
ЗИС / RS / IPO
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Патент број 57761 чији је носилац DS SMITH
PACKAGING FRANCE, Tour Initiale, 1 Terrasse
Bellini, 92800 Puteaux, FR, престао је да важи дана
02.02.2021. године.
Патент број 58212 чији је носилац GENZYME
CORPORATION, 50 Binney Street, Cambridge, MA
02142, US, престао је да важи дана 12.02.2020.
године.
Патент број 58498 чији је носилац TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045, JP, престао је да важи дана 13.02.2021. године.
Патент број 58949 чији је носилац SIBRE
SIEGERLAND-BREMSEN GMBH, Auf der Stücke 15, 35708 Haiger, DE, престао је да важи дана
16.01.2021. године.
Патент број 59104 чији је носилац STOBA
HOLDING GMBH & CO. KG, Lange Äcker 8, 71522
Backnang, DE, престао је да важи дана 04.02.2021.
године.
Патент број 59141 чији је носилац ABOCA
S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA, Frazione Aboca 20,

ЗИС / RS / IPO

B
52037 Sansepolcro (AR), IT, престао је да важи дана
09.02.2021. године.
Патент број 59161 чији је носилац SOZZI,
Gabriella, Via Vivaio 4, 20122 Milan, IT; BOERI,
Mattia, Via Banfi 3, 20122 Milan, IT; PASTORINO,
Ugo, Via S. Francesco d'Assisi 15, 20123 Milan, IT,
престао је да важи дана 08.02.2021. године.
Патент број 59216 чији је носилац ETEX
SERVICES NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-opden-Bos, BE, престао је да важи дана 29.01.2021.
године.
Патент број 59601 чији је носилац THALES
LAS FRANCE SAS, 2 avenue Gay Lussac, 78990
Elancourt, FR, престао је да важи дана 27.01.2021.
године.
Патент број 59872 чији је носилац NORMA
GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal,
DE, престао је да важи дана 11.02.2021. године.
Патент број 60681 чији је носилац
UNIVERSITY OF LEICESTER, 9 University Road,
Leicester LE1 7RH, GB, престао је да важи дана
04.02.2021. године.
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B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.07.2021 - 15.08.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
53585 промењена је у ADVERIO PHARMA GMBH,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
54433 промењена је у ADVERIO PHARMA GMBH,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
54704 промењена је у ADVERIO PHARMA GMBH,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE;

Име или адреса носиоца патента рег.број
60220 промењена је у IFP ENERGIES NOUVELLES,
1 & 4 avenue de Bois-Préau, 92500 Rueil-Malmaison,
FRandINSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT, 147, rue de l'Université, 75007
Paris, FR;

Промена пренос права

Име или адреса носиоца патента рег.број
55387 промењена је у ADVERIO PHARMA GMBH,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE;

За патент бр. 51762 извршен је пренос на
HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU,
OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE
"KRUŠIK" A.D. VALJEVO, Vladike Nikolaja 59,
14000 Valjevo, RS;

Име или адреса носиоца патента рег.број
57790 промењена је у ADVERIO PHARMA GMBH,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE;

За патент бр. 52405 извршен је пренос на
ZIONEXA, 4 allée du Groupe Nicolas Bourbaki, 63170
Aubière, FR;

Име или адреса носиоца патента рег.број
57945 промењена је у ADVERIO PHARMA GMBH,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE;

За патент бр. 55198 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;

Име или адреса носиоца патента рег.број
58518 промењена је у BIOGEN MA INC., 225 Binney
Street,
Cambridge,
MA
02142,
USandUCB
BIOPHARMA SRL, Allée de la Recherche, 60, 1070
Brussels, BE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
59908 промењена је у ADVERIO PHARMA GMBH,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, DE;
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За патент бр. 58343 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-41, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka, JP;
За патент бр. 61501 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OsakaShi, Osaka, JP;
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B

ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
године
Eвропски патент EP2061561 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 52956, носиоца JANSSEN ONCOLOGY,

ЗИС / RS / IPO

INC., 10990 Wilshire Blvd. Suite 1200, Los Angeles CA
90024, US, нису имали дејства од почетка.
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B

СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2020/0003
(11) 58
(22) 16.6.2020.
(13) I2
(73) TEVA PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL GMBH, Schlüsselstrasse 12,
8645 Jona, CH
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd, RS
(68) 57192
(54) ANTAGONISTIČKO ANTITELO SPECIFIČNO
ZA PEPTID KOJI JE U VEZI SA GENOM ZA
KALCITONIN
(92) 515-01-02067-19-001 31/12/2019 RS
(95) FREMANEZUMAB
(94) 5 godina.
(21) SDZ-2020/0005
(11) 59
(22) 17.7.2020.
(13) I2
(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(68) 55161
(54) ANTI-IL-23 ANTITELA
(92) 515-01-02774-19-001 13/02/2020 RS
(95) RISANKIZUMAB
(94) 3godine 3 meseca 11 dana.
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01G 25/09 (2006.01)
(11) 1726 U1
A01G 27/00 (2006.01)
(21) P-2021/0069
(22) 07.06.2021.
(54) PRENOSNI UREĐAJ ZA RASPRŠIVANJE
TEČNOSTI RADI ZALIVANJA ILI
ODLEĐIVANJA POVRŠINE ZEMLJIŠTA
MOBILE DEVICE FOR THE FLUID DISPERSION
FOR THE PURPOSE OF WATERING OR
DEFROSTING THE SURFACE OF LAND
(73) GULYAS, Fernando, Servo Mihalj 9, 21220 Stari
Bečej, RS; GULYAS, Orlando, Servo Mihalj 9, 21220
Stari Bečej, RS
(72) GULYAS, Fernando, Servo Mihalj 9, 21220, Stari
Bečej, RS; GULYAS, Orlando, Servo Mihalj 9, 21220,
Stari Bečej, RS
(51) A61H 1/02
(2006.01)
(11) 1724 U1
A61F 5/04
(2006.01)
(21) P-2021/0057
(22) 29.04.2021.
(54) NAPRAVA ZA EKSTENZIJU I KOREKCIJU
ELASTIČNOSTI KIČME
DEVICE FOR EXTENSION AND CORRECTION OF
SPINE ELASTICITY
(73) TOMIĆ, Đorđe, Vikend naselje Grba b.b.,
22408 Vrdnik, Irig, RS
(72) TOMIĆ, Đorđe, Vikend naselje Grba b.b.,
22408, Vrdnik, Irig, RS
(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 ,
21000 Novi Sad
(51) B32B 3/14
(2006.01)
(11) 1725 U1
B05C 3/09
(2006.01)
B05D 1/20
(2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
(21) P-2021/0071
(22) 15.06.2021.
(54) UREĐAJ ZA NANOŠENJE GRAFENA NA
CILJANO MESTO NA PODLOZI
DEVICE FOR TRANSFER OF GRAPHENE TO A
TARGETED LOCATION ON A SUBSTRATE
(73) DIRIGENT ACOUSTICS DOO, Mažuranićeva
29/9, 11010 Beograd, RS
(72) TODOROVIĆ, Dejan, Mažuranićeva 29/9,
11010, Beograd, RS; CVETANOVIĆ, Katarina, Marije
Gregoran 77, 11000, Beograd, RS; SPASENOVIĆ,
Marko, Ace Joksimovića 110, 11030, Beograd, RS
(51) G05B 15/00 (2006.01)
(11) 1723 U1
G05B 19/00 (2006.01)
(21) P-2021/0013
(22) 18.02.2021.
(54) SISTEM PAMETNE SOBE ZASNOVAN NA
INTERNET STVARIMA
THE SMART ROOM SYSTEM BASED ON THE
INTERNET OF THINGS
ЗИС / RS / IPO

(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) PERIĆ, Luka, Moše Pijade 27/91, 36000, Kraljevo,
RS; VUČUROVIĆ, Vukašin, Dositejeva 86/6, 36000,
Kraljevo, RS; MEMAROVIĆ, Željko, Radovana
Dragovića 33, 12000, Požarevac, RS; MLADENOVIĆ,
Vladimir, Dimitrija Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS
(51) G06K 19/00 (2006.01)
(11) 1722 U1
(21) P-2021/0035
(22) 18.02.2021.
(54) SISTEM ZA PRAĆENJE PRTLJAGA
ZASNOVAN NA QR KODU
QR CODE-BASED BAGGAGE TRACKING SYSTEM
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) POLEDICA, Antonina, Moravička 39, 32250,
Ivanjica, RS; KAR, Asutoš, Vandalur-Kelambakkam
Road, 600127, Čenej, IN; MLADENOVIĆ, Vladimir,
Dimitrija Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS
(51) H04W 4/00
(2018.01)
(11) 1721 U1
(21) P-2021/0031
(22) 18.02.2021.
(54) SISTEM ZA OBEZBEĐENJE OD
NEDOZVOLJENIH UPADA U STAMBENI
OBJEKAT
SECURITY INSURANCE SYSTEM FOR
RESIDENTIAL BUILDINGS
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) MARIĆ, Miloš, Majke Jevrosime 2, 31205,
Sevojno, RS; MILIVOJEVIĆ, Marija, Viljuša b.b.,
32000, Čačak, RS; ĐURIĆ, Aleksa, Koštička 107,
31000, Užice, RS; MLADENOVIĆ, Vladimir, Dimitrija
Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.01.2021. - 15.02.2021. године
Мали патент број 1381 чији је носилац
VUJANIĆ, Milan, prof. dr., Braće Jerkovića 229, 11000
Beograd, RS; RISTIĆ, Obrad, Dr Nike Miljanića 8/15,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
01.02.2021. године.

Мали патент број 1554 чији је носилац
VUJANOVIĆ, Ljiljana, Paunova 18, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 08.02.2021. године.
Мали патент број 1617 чији је носилац
KRAJČINOVIĆ, Borisav, Mitropolita Pavla Nenadovića
36, 11010 Beograd, RS, престао је да важи дана
18.01.2021. године.

Мали патент број 1427 чији је носилац
POLYMERS GROUP D.O.O., Antifašističke borbe
14/5, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
10.02.2021. године.

МАЛИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Petty Patents which are revoked

Mали патент број 1656 чији је носилац
JOVANOVIĆ, Dušan, Branka Ćopića 6, 22330, Nova
Pazova, RS оглашен је ништавим.
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Ж

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

(422)

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- 2020-886
(220) 10.06.2020.
(442) 31.08.2021.
(731) "TRICKEST HIVE" д.о.о. Београд Вождовац, Гостиварска 70, 11000, Београд
(Вождовац), RS
(740) Адвокат Душан Делић, Стевана Дукића 7,
11000, Београд (Палилула)
(540)

(531) 26.01.22; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(591) бела, светло плава и тамно плава.
(511) 9
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за 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.
38 услуге телекомуникација.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2020-2072
(220) 26.11.2020.
(442) 31.08.2021.
(731) Ненад Радојевић and Невена Вајдић, Ђорђа
Миловановића 20, 11250, Београд, RS i Пожешка
106/12, 11030, Београд, RS
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(540)

(531) 01.15.11; 01.15.23; 02.09.01; 18.05.07; 26.01.16;
27.05.04; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.15
(591) #485Е88 - тамно плава Ц: 40% М: 60% Y: 0% К:
40% #Ф5821Ф - наранџаста. Ц: 0% М: 60% Y: 100%
К: 0% #А6ЦЕ38 - светло зелена Ц: 40% М: 0% Y:
100% К: 0% #817ДА8 – љубичаста Ц: 40% М: 40% Y:
0% К: 20% #4ЕА391 - плаво зелена Ц: 60% М: 0% Y:
40% К: 20% #7Е566А - загасито љубичаста
Ц: 0% М: 40% Y: 0% К: 60% #ФФЦБ04 - топла жута
Ц: 0% М: 20% Y: 100% К: 0% #Ц96Е81- прљаво розе
Ц: 0% М: 60% Y: 20% К: 20%
(511) 22
торбе [вреће, кесе] од текстила, за
паковање; прекривачи за камуфлажу.
24 декоративна тканина за постељину, замена за
јастук; јастучнице; платна, тканине; прекривачи за
јастуке; тканине за текстилну употребу.
35 оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи.
(210) Ж- 2021-3
(220) 04.01.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) AXION DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU , Новосадска 157, Бечеј, RS
(540)

(531) 26.04.03; 26.04.09; 29.01.01; 29.01.03
(591) светло зелена, црвена, бела.
(511) 29 месо, рибљи филети, кобасице, парадајз
пире, риба која није жива, свињетина, виршле,
сухомеснати производи, супе, сир, шунка, производи
од млека, јаја, јогурт, месни екстракти, салата од
поврћа.

ЗИС / RS / IPO
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30
тестенина; хлеб без квасца; двопек; кекс;
бисквити, суви колачићи; сладни . бисквити; вафел
производи; слатке земичке, колачићи; колачи;
корнфлекс; брашно; хлеб; пецива; пице; пите; птибер кекс; макарони; равиоли; резанци за супу; чипс
(производ од житарица); хлеб не мрвице; грицкалице
на бази житарица; препарати од житарица; векне
хлеба; пшеничне клице за људску исхрану;
високопротеинске плочице од житарица; плочице од
житарица: крекери; хељда прерађена; брашно од
хељде; мусли; храна на бази овса; млевени јечам;
ољуштени јечам; јечмено брашно; кукурузно
брашно; брашно од пшенице, сладолед, палачинке.

; дезинфекциона средства; препарати за уништавање
штеточина; све наведено за употребу у ветерини и за
кућне љубимце.
20 лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице за
кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце.
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,
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).

(210) Ж- 2021-169
(220) 02.02.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) ESCO Group LLC, 2141 NW 25th Ave Portland,
, OR 97210, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-289
(220) 22.02.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) link translations 011 doo Beograd, Светомира
Николајевића 5, 11050, Београд, RS
(540)

ESCO
(511) 7 алати за употребу са опремом за ископавање
и земљане радове, наиме врхови зуба за копање,
адаптери за монтирање зуба за копање и осигурачи
за зубе за копање за кашике багера које се користе на
механизованој опреми, наиме на утоваривачима на
точковима,
утоваривачима
на
гусеницама,
хидрауличним
багерима,
хидрауличним
ровокопачима-утоваривачима, хидрауличним чеоним
копачима, тешким (дреглајн) багерима, багерима са
висинском кашиком и осталом опремом за земљане
радове; врхови зуба за копање који се користе на
рипер прикључцима на булдожерима, хидрауличним
багерима,
хидрауличним
ровокопачимаутоваривачима и моторним грејдерима; врхови зуба
за копање који се користе на “тоол боx” риперима за
хидрауличне багере и хидрауличне ровокопачеутовариваче.
(210) Ж- 2021-214
(220) 09.02.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ивана Симон, Др Ивана Рибара 128/2, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

MASTER CAT
(511) 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
ЗИС / RS / IPO

(531) 14.01.15; 26.11.09; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01
(591) наранџаста, сива.
(511) 41
услуге превођења; овера судског
преводиоца; услуге усменог и писменог превођења.
(210) Ж- 2021-333
(220) 02.03.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) WIENERBERGER DOO KANJIŽA,
Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS
(740) Мирослав Матић, Матије Корвина бр. 11,
24000, Суботица
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 19 кровни покривачи, неметални; кровне
плочице, неметални; црепови, неметални.
(210) Ж- 2021-335
(220) 02.03.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) WIENERBERGER DOO KANJIŽA,
Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS
(740) Мирослав Матић, Матије Корвина бр. 11,
24000, Суботица
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(210) Ж- 2021-505
(220) 25.03.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Марко Илић, Чедомира Нинковића 2a,
11462, Шиљаковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 19
црепови, неметални; кровне плочице,
неметалне; кровни покривачи, неметални.
(210) Ж- 2021-336
(220) 02.03.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) WIENERBERGER DOO KANJIŽA,
Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS
(740) Мирослав Матић, Матије Корвина бр.11, 24000,
Суботица
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.07
(591) браон, зелена.
(511) 29 џемови.
32 пића од воћа и воћни сокови.
33 алкохолна пића.
(210) Ж- 2021-570
(220) 01.04.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Lilly Drogerie d.o.o. Beograd, Жоржа
Клеменсоа 19, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Весна М. Гаковић Анђелић, Др
Агостина Нета 22, 11070, Београд-Нови Београд
(540)

(531) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 19
црепови, неметални; кровне плочице,
неметалне; кровни покривачи, неметални.
(210) Ж- 2021-350
(220) 02.03.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, Аутопут за Загреб 22, 11000,
Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава.
(511) 35 оглашавање.
38 услуге телекомуникација.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
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(531) 05.05.20; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, тамно плава, светло плава, бела, жута,
сива.
(511) 3 производи и препарати за оралну негу и
заштиту;
препарати
за
оралну
хигијену;
немедицински препарати за денталну негу;
козметички препарати за негу уста и зуба; пасте за
зубе; паста за зубе у облику таблета; прашкови за
зубе; производи за избељивање зуба; гелови за
избељивање зуба; траке за избељивање зуба; креме за
избељивање зуба; пасте за избељивање зуба;
препарати за испирање уста, који нису за медицинске
сврхе; немедицински препарати за негу зуба и за
испирање уста; немедицинска средства за негу и
испирање уста; немедицинска средства за испирање
уста и гргљање; средства за испирање уста против
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каријеса, нису за медицинске потребе; средства за
чишћење зуба (пасте, гелови, течности) и водице за
испирање уста, не за медицинску употребу; средства
за полирање зуба; средства за чишћење зуба у
облику гуме за жвакање; жвакаћа гума за
избељивање зуба; препарати за чишћење протеза;
препарати за полирање протеза; освеживачи даха;
препарати за освежавање даха за личну хигијену;
спрејеви за освежавање даха; траке за освежавање
даха; таблете за откривање зубног каменца, за личну
употребу.
5
стоматолошки препарати и производи;
фармацеутски
препарати
и
супстанце
за
стоматолошку употребу; фармацеутска средства за
полирање зуба; медицинска средства за чишћење
зуба; медицинске пасте за зубе; медицински
препарати за негу и лечење уста; медицински
спрејеви за уста; медицински гелови за оралну негу;
стоматолошки абразиви; лепкови за протезе;
лепљиве траке за зубне протезе; освеживачи даха за
медицинску примену; бомбоне за освежавање даха за
употребу у фармацији; гума за зубарску употребу;
препарати за олакшање раста зуба; жвакаћа гума за
употребу у медицини, нарочито жвакаћа гума за
здраве зубе (медицинска), жвакаћа гума за
освежавање даха за медицинске потребе; жвакаћа
гума за стоматолошке сврхе; пастиле за
стоматолошке сврхе; тинктуре за стоматолошке
сврхе; средства за испирање уста за медицинске
намене;
материјали
за
учвршћивање
за
стоматолошку употребу, лепак за денталну и
стоматолошку употребу; зубарски восак; средства за
испирање уста против каријеса за употребу у
медицини; медицински препарати за уста у облику
пастила, капсула, таблета или компримованих
таблета; дентални анестетици; производи за
превенцију и/или ублажавање и/или зарастање
нагњечења и/или болова изазваних зубним
протезама.
10
стоматолошки апарати и инструменти;
интерденталне
четкице
за
употребу
у
стоматолошком лечењу; масажери за десни беба;
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; протезе за
исправљање зуба; штитници за зубе за стоматолошке
намене; уређаји за испирање уста за употребу у
стоматологији; орални иригатори; стругачи за језик;
уређаји за уклањање каменца са зуба; уређаји за
полирање зуба; заштитне рукавице за стоматолошке
потребе; зубарска огледала; ручна огледала за
употребу у стоматолошким прегледима; зубни
екскаватори.
21 артикли за чишћење зуба; четкице за зубе;
четкице за зубе, електричне; главе за електричне
ЗИС / RS / IPO

Ж
четкице за зубе; дечије четкице за зубе; четкице за
зубе за бебе; четкице за зубе за бебе у облику
навлаке на прст; интерденталне четкице за чишћење
зуба; сетови за негу зуба који се састоје од четкице и
конца за зубе; распршивачи за чишћење десни и
зуба; апарати на воду за чишћење зуба и десни;
кућни апарати за чишћење зуба и десни који користе
воду под високим притиском; конац за чишћење
зуба; зубни конац на батерије; медицински конац за
зубе; стоматолошке чачкалице за личну употребу;
ароматизоване чачкалице за зубе; стоматолошки
штапићи за личну употребу; штапићи за зубе за
личну употребу; производи за негу зуба, нарочито
трзалице за зубни конац, трзалице са зубним концем,
нити за зубни конац и зубни конац, ручке за држање
флосера (справица на које се ставља зубни конац) за
једнократну употребу; четке за језик; посуде за
препарате за оралну хигијену; држачи за четкице за
зубе; држачи четкица за зубе; кутијице за четкице за
зубе; чаше без дршке за четкице за зубе; ипискивачи
пасте за зубе; сплинтови за избељивање зуба
(спремници) за кућну употребу; дозатори за зубну
папу; посуде за чишћење и одржавање зубних
протеза; кутије за држање зубних протеза; дозатори
за зубни конац.
30
жвакаће гуме за освежавање даха; ментол
бомбоне за освежавање даха; пастиле за освежавање
даха; жвакаћа гума.
(210) Ж- 2021-609
(220) 06.04.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

FITOCINKAN
(511) 5 родентициди.
(210) Ж- 2021-613
(220) 22.03.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Милан Бркљач, Тоне Хаџића 20, Нови Сад, RS
(540)

55

Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8

Ж
(531) 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, златна.
(511) 29 месо; риба; живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи; џемови; компоти; јаја;
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
31
пољопривредни, вртларски и шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
32
пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и вићни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
33 алкохолна пића (изузев пива).
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-756
(220) 27.04.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) DAG Audio LLC, 141 West 28th Street, 4th Floor
, New York, NY 10004, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SUPRO
(511) 9 појачала за музичке инструменте; кутије за
звучнике; звучници; вах-вах педале; електронске
педале (ефекти) за музичке инструменте; ножни
прекидачи за појачала за музичке инструменте;
електрични каблови за појачала за музичке
инструменте; електрични каблови за микрофоне;
електрични каблови за музичке инструменте.
15 жичани музички инструменти; гитаре; трзалице
за жичане инструменте; жице за музичке
инструменте; педале за музичке инструменте.
(210) Ж- 2021-829
(220) 13.05.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Oregon Tool, Inc., 4909 SE International Way,
Portland, OR 97222, US
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

(531) 26.05.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) 7 алати на напајање за спољну употребу, наиме
моторне тестере, тримери за живу ограду, линијски
тримери, бочне рендаљке, цепачи трупаца, копачи
рупа, центрифугалне пумпе и њихови резервни
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делови; структурни делови и опрема за алате на
напајање за спољну употребу, наиме ланац тестере,
вођице, поклопци шипки, штитници врхова,
зупчаници за моторне тестере, филтери за ваздух,
филтери за уље, цеви за гориво, филтери за
гориво,поклопци и вентили за гориво, мотори,
заптивке, црева и колути за црева, точкови, ваљци,
точкићи, клипови, каишеви, карбуратори, команде
гаса, водови, стартери, пригушивачи и свећице;
машински делови, наиме лежајеви, чауре, каблови,
чепови и копче, ременице и чекрци ; каишеви за
машине; квачила за машине; погонски ланци за
машине; погонски делови за машине, наиме
зупчаници, преносници погонске иглице, погонски
дискови, прстенови, ролери, склопови вратила и
погонске осовине; делови за бочне рендаљке на
напајање, наиме осовине, главе тримера, сечива и
најлон за тримере; делови за косилице, и то ножеви,
вреће за траву и штитници; електричне стоне
брусилице , електричне брусилице ножева за
косилице и њихови додаци и резервни делови;
брусни точкићи; електричне пређе за заковице;
делови за бацаче снега, наиме сврдла, стругалице,
плочице за бријање, клизаљке, весла; уграђене
цераде за погонске машине; постоља за машине;
мењачи гума; додатна колица за косачице“моwер
сулкиес”.
(210) Ж- 2021-830
(220) 13.05.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Oregon Tool, Inc., 4909 SE International Way,
Portland, OR 97222, US
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

OREGON
(511) 7 алати на напајање за спољну употребу, наиме
моторне тестере, тримери за живу ограду, линијски
тримери, бочне рендаљке, цепачи трупаца, копачи
рупа, центрифугалне пумпе и њихови резервни
делови; структурни делови и опрема за алате на
напајање за спољну употребу, наиме ланац тестере,
вођице, поклопци шипки, штитници врхова,
зупчаници за моторне тестере, филтери за ваздух,
филтери за уље, цеви за гориво, филтери за гориво,
поклопци и вентили за гориво, мотори, заптивке,
црева и колути за црева, точкови, ваљци, точкићи,
клипови, каишеви, карбуратори, команде гаса,
водови, стартери, пригушивачи и свећице; машински
делови, наиме лежајеви, чауре, каблови, чепови и
копче, ременице и чекрци ; каишеви за машине;
квачила за машине; погонски ланци за машине;
погонски делови за машине, наиме зупчаници,
преносници погонске иглице, погонски дискови,
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прстенови, ролери, склопови вратила и погонске
осовине; делови за бочне рендаљке на напајање,
наиме осовине, главе тримера, сечива и најлон за
тримере; делови за косилице, и то ножеви, вреће за
траву и штитници; електричне стоне брусилице ,
електричне брусилице ножева за косилице и њихови
додаци и резервни делови; брусни точкићи;
електричне пређе за заковице; делови за бацаче
снега, наиме сврдла, стругалице, плочице за бријање,
клизаљке, весла; уграђене цераде за погонске
машине; постоља за машине; мењачи гума; додатна
колица за косачице“моwер сулкиес”.
(210) Ж- 2021-938
(220) 26.05.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) JULKA TOSKIĆ PR AGENCIJA ZA
MARKETING PROJEKTE I KONSALTING
AGROBRAND BEOGRAD, Булевар Зорана
Ђинђића 183/20, 11000, Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Милош Бајић, Ослобођења 6. део бр.
9, 11194, Рушањ, Београд
(540)

Serbia does fruit
(511) 35 обавештења о пословима, рекламирање
преко плаката, услуге агенција за пружање
пословних информација, дистрибуција рекламног
материјала, консултације у пословном управљању,
презентација робе, ажурирање огласних материјала,
истраживање тржишта, изнајмљивање огласних
материјала, објављивање рекламних текстова,
оглашавање, рекламирање, пословна истраживања,
услуге односа са јавношћу, рекламирање преко
телевизије, услуге рекламних агенција, маркетиншка
истраживања,
професионалне
пословне
консултације, пружање пословних информација,
промоција продаје за друге, онлајн рекламирање
нарачунарској мрежи, услуге поређења цена,
маркетинг, пружање комерцијалних и пословних
контакт
информација,
пружање
пословних
информација путем интернет странице, развој
концепта оглашавања, услуге заказивања састанака,
писање текстова за рекламне намене услуге
пословног посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна
финансијска средства,
консултације о стратегијикомуникације у односима
са јавношћу, консултације о стратегији комуникације
у рекламирању, преговарање о пословнимуговорима
за друге, услуге праћења тржишта циљни маркетинг,
административна помоћ при одговарању на позиве за
подношење понуда услуге односа са медијима.
(210) Ж- 2021-958
(442) 31.08.2021.

ЗИС / RS / IPO

(220) 28.05.2021.

Ж
(731) Универзитет у Београду-институт за
мултидисциплинарна истраживања and Иван
Спасојевић, Кнеза Вишеслава 1, 11030, Београд, RS
i Теодоре Драјзера 24/1, 11000, Београд, RS
(540)

LIQUID3
(511) 6
металне преносиве конструкције.
19
преносиве
конструкције,
неметалне.
40 пречишћавање ваздуха и обрада воде.
(210) Ж- 2021-1014
(220) 04.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) METEOR-JORGE GROUP d.o.o., Мајке
Јевросиме 20, 11000, Београд, RS
(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41,
11000, Београд
(540)

TROY FIREWORKS
INTERNATIONAL
(511) 13 ватромети; пиротехничка средства.
(210) Ж- 2021-1015
(220) 04.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Пешевски Иван, Драгослава Поповића 9,
11000, Београд, RS
(740) Милошевић Филип, адвокат, Проте Матеје 24,
11000, Београд
(540)

ZLA SHOP
(511) 16 Т-лењири за цртање; адресне матрице за
машине за адресирање; алманаси; амбалажа за
флаше од папира или картона; апарати за вињете;
апарати за обележавање бројевима; апарати за
развијање фотографија; апарати за уништавање
папира [шредери] за канцеларијску употребу;
апарати и машине за умножавање докумената;
аритметичке таблице; архитектонски модели; аташе
мапе; атласи; бележнице; бележнице, нотеси; беџеви
са именом [канцеларијски прибор]; билтени;
биолошки узорци за употребу у микроскопији
[наставни материјал]; блокови [канцеларијски
материјал]; блокови за цртање; бочице за мастило;
брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање;
бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба];
ваучери; ваши [јапански папир]; ваљци за кућно
фарбање; ваљци за писаће машине; вискозни папир
за умотавање, украсни папир; водене боје
[сликарске]; восак за калупе, који није за зубарску
употребу; восак за печаћење; воштани папир; вреће
за микроталасно кување; вреће за ђубре [од папира
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Ж
или пластике]; врећице [коверте, кесе] од папира или
пластике, за паковање; географске мапе; глина од
полимера за моделирање; глобуси; глутен [лепак] за
папир или употребу у домаћинству; гравуре;
графитне мине за оловке; графичке репродукције;
графички отисци; грбови [папирни печати];
гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумиране
траке за лепљење папира; гумице [еластичне траке]
за канцеларије; гумице за брисање; дијаграми;
дописнице за најаву посебних догађаја; дописнице,
разгледнице; држачи за креду; држачи за оловке;
држачи оловака; држачи печата; држачи списа,
докумената
[канцеларијски
прибор];
држачи
страница књига; електрокардиографски папир;
етикете од папира или картона; жигови [печати];
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
заставе од папира; заштитне корице за књиге; игле за
копирање за цртачке сврхе; игле за урезивање, за
линорез и дуборез; индекс регистри; индексне карте
[канцеларијске]; индиго папир за умножаваче;
индијско мастило; инструменти за гравирање;
инструменти за писање; инструменти за цртање;
испуна од папира или картона; калеми за траке са
мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за затварање коверата; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал и
канцеларијски
прибор,
осим
намештаја;
канцеларијски материјал, изузев намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
каталози; каширани папир; клипсе за оловке;
клишеи; клишеи за галванопластику; коверте;
колекционарске сличице, за размену, које нису за
играње; комплети за цртање; композери за слагање;
конусне папирне кесе; копче за навлаке за картице са
именом [канцеларијски прибор]; корективна течност
[канцеларијски реквизит]; корективно мастило
[хелиографско]; коректорске траке [канцеларијски
прибор]; корице [канцеларијски материјал]; корице
за пасоше; кошуљице за списе; креда за писање;
креда у спреју; креде за маркирање; кројачка креда;
кројеви и образци за копирање; куглице за хемијске
оловке; кутије за матрице; кутије за оловке; кутије за
печате; кутије са бојама [школски материјал]; књиге;
књиге за бојење; књиге са песмама или нотама;
књиговезачка
платна;
књиговезачке
корице;
књиговезачки апарати и машине [канцеларијска
опрема]; књиговезачки конопци; књиговодствене
књиге; књиговезачки материјал; књижице; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству; лепљиве
врпце за папир или употребу у домаћинству;
лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству;
летци, флајери; лењири за цртање; листови папира
[канцеларијски]; литографије; литографска креда;
литографска уметничка дела; литографски камен;
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магазини [периодични]; манжетне за држање
прибора за писање; марамице од папира; марамице
од папира за чишћење; маркери [писаћи прибор];
мастило; мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал
за обуку [изузев апарата]; материјал за паковање
направљен од скроба; материјали за моделирање;
материјали за писање; материјали за филтрирање од
папира; материјали за цртање; машине за
адресовање;
машине
за
биговање
папира
[канцеларијскa опрема]; материје за печаћење за
канцеларијску употребу; машине за оштрење
оловака, електронске или неелектронске; метални
врх за индексне карте; моделарска глина; музичке
честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; навлаке
за картице са именом; надстолњаци од папира;
налепнице [канцеларијски прибор]; налив пера и
хемијске оловке [канцеларијски прибор]; наливпера;
натписи од папира или картона; неелектронски
импринтери за кредитне картице; неелектронски
показивачи графикона; несесери са прибором за
писање; новине; новчанице; ногаре за сликаре
[штафелаји]; ножеви за папир [за отварање писама];
ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; носачи
лепљивих
трака
[канцеларијски
прибор];
обележивачи за књиге; обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију [канцеларисјки прибор];
овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски
реквизити]; огласни панои од папира или картона;
ознаке за поврат пртљага од папира; олеографи;
оловке; оловке за цртање; оловке од дрвеног угља;
оловке са графитном мином [техничке оловке];
омотачи за флаше од картона или папира; омоти за
саксије од папира; омоти за чековне књижице;
палете за сликаре; памфлети; пантографи [справе за
прецртавање]; папир; папир за копирање; папир за
лекарске столове за прегледе; папир за машине за
снимање; папир за паковање; папир за писање; папир
за радиограме; папир за сликање и калиграфију;
папир од пиринча*; папир од пулпе, дрвене масе;
папирне или картонске кутије; папирне кесе за
стерилизацију медицинских инструмената; папирне
копче; папирне кутије за крем; папирне марамице за
уклањање шминке; папирне машне, које нису
позамантерија и украси за косу; папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне траке и
картице за бележење компјутерских програма;
папирне траке, које нису позамантерија и украси за
косу; папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење, облагање]; папирни подметачи за
стоматолошке тацне; папирни филтери за кафу;
паста за моделирање; пастелне бојице [креде у боји];
паус папир; пелир папир за копије [канцеларијски
материјал]; пера; пера за туш; пера од злата;
пергамент; периодичне публикације; перфориране
картице за разбоје; печати; печати са адресом;
писаљке за таблице; писаће машине [електричне и
ЗИС / RS / IPO
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неелектричне]; плакати од папира или картона;
планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична танка растегљива фолија за
обавијање палета; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластичне кесе за
одлагање животињског измета; пластичне фолије за
омотавање; плоче за гравуру; плоче за матрице;
плочице за печаћење; плочице са хватаљком за
листове папира; подлоге за писање; подметачи за
пивске чаше; подметачи за сто од папира; подметачи
за чаше од папира; подметачи од папира; подупирач
за руке за сликаре; подупирачи за књиге; портикле
од папира; портикле са рукавима, папирне; портрети;
постери; постоља за мастило; постоља за пера и
оловке; постоља за печате; постоља за фотографије;
посуде за водене боје за уметнике; посуде за писма;
посуде за сортирање и бројање новца; посудице за
боје; поштанске марке; поштански жигови;
прекривачи столова од папира; прибор за ручно
лепљење налепница; приручници; притискачи за
папир; пробадачи [канцеларијски материјал];
производи за брисање; проспекти; регистратори са
прстеновима; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћуинству; свеске;
светлећи папир; секачи папира [канцеларијски
прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; спајалице; спајалице [канцеларијски
прибор]; спајалице за новац; спојени рамови
[штампарски]; сребрни папир; средства за лепљење
за папире или употребу у домаћинству; сталци за
посуде за штампарска слова; стеатит [креда за
кројаче]; столњаци од папира; стоне полице за
документацију са фиокама [канцеларијски прибор];
стоне салвете од папира; стрипови; табаци од
рецикловане целулозе за умотавање; табле за цртање;
табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; таблице за
писање; траке за бар кодове; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за
цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери]
од папира; тубе од картона; убруси за лице од
папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање;
угаоници за цртање; украсне папирне заставице;
улазнице; улошци са мастилом за машине за
репродуковање докумената; умноживачи; упијајућа
хартија; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; уређаји за мерење поштанских
услуга за канцеларијску употребу; фасцикле
[канцеларијски материјал]; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фигурине направљене од
кашираног папира; филтер папир; фолије за
прецртавање; фолије од папира или пластике за
ЗИС / RS / IPO
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одржавање влаге за паковање хране]; фолије,
слајдови [канцеларијски материјал]; формулари
[штампани]; фото-гравуре; фотографије [штампане];
француски
лењири
кривуљари;
хектографи;
хефталице [канцеларијски реквизит]; хигијенски
папир;
хистолошки
препарати
за
наставу;
хромолитографи; целулоидне фолије за цртане
филмове; цртежи који се копирају на подлогу;
цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; шаблони [од папира]; шаблони за
украшавање хране и напитака; шаблони, матрице за
умножавање; шестари за цртање; школска опрема
[свеске и прибор за писање]; школске табле;
шнитови за шивење одеће; шпенадле као
канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане
музичке
партитуре;
штампане
публикације;
штампане ствари; штампани материјал [вискока
штампа]; штампани роковници; штампарска слова;
штампарске реглете; штампарски бланкети, који
нису од текстила; штампарски бројеви и слова;
штампарски комплети, покретни [канцеларијски
реквизит]; штитници за брисање; штитници за прсте
за
канцеларијску
употребу;
шљокице
за
канцеларијску употребу; јастучићи за мастило;
јастучићи за печате; јо јо држачи картица са именом
[канцеларијски прибор].
25
аскот кравате; бандана мараме; беретке;
бадемантили; бициклистичка одећа; блузе, кошуље;
боди [женско рубље]; бое [женски крзнени
оковратници]; бретеле и нараменице за панталоне;
ваљенке [чизме од ваљане вуне]; везена одећа;
велови [одећа]; визири на капама; визири, штитници
од сунца као покривала за главу; виндјакне;
водоотпорна одећа; врхови за обућу; габардени
[одећа]; гаће; гаћице за бебе [доњи веш];
гимнастичке ципеле; глежњаче; горњи делови обуће;
горњи делови чизама; готова, конфекцијска одећа;
грејачи за врат; грејачи за ноге, електрични;
грудњаци; гумирана одећа за скијање на води;
додаци за обућу против клизања; доњи веш; доњи
веш за упијање зноја; дрвена обућа, кломпе; дресови
[одећа]; држачи панталона [трегери]; држачи чарапа;
еспадриле; дуги капути са крзненим оковратником;
ешарпе као одећа; женске најлонске чарапе, трико;
женске поткошуље; женске чарапе; зарови, велови;
заштитне мајце за водене спортове [rash guards];
кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; камашне,
доколенице; капе; капе за купање; капе за туширање;
капути; каљаче; кецеље[одећа]; кимона; килоте
[доњи веш]; кожни обруби за обућу; комплети
[одећа]; конфекцијска постава [делови одеће];
корсети; корсети [доњи веш]; костими за
маскембале; кошуље кратких рукава; кравате; крагне
[одећа]; крампони за фудбалске копачке; кратке
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панталоне бермуде; кратке чарапе; крзно [одећа];
крзнени шалови; купаће гаће; ливреје; мале капе уз
главу; манжетне кошуља [одећа]; мараме за главу;
мараме, шалови; маске за спавање; мајице; метални
делови за обућу; митре [бискупске капе]; монашки
велови; муфови [одећа]; муфови за грејање ногу,
неелектрични; мушке боксерице; наручници,
свештеничка одећа; неглижеи [доњи веш]; обућа за
плажу; обућа*; огртачи, капути; одела; одећа; одећа
за гимнастику; одећа за купање; одећа за
мотоциклисте; одећа за плажу; одећа која садржи
супстанце за мршављење; одећа од имитације коже;
одећа од коже; одећа од латекса; одећа са лед
светлом; оквири за шешире; оковратници који се
скидају; опрема за бебе [одећа]; панталоне; папирна
одећа; папирни шешири [одећа]; папуче; папуче за
купатило; пелерине; пертле за чизме; пете за женске
чарапе; пиџаме; плетена одећа [одећа]; подвезице;
подвезице за чарапе; подсукње; покривала за главу;
получизме; пончо, одећа; портикле са рукавима, које
нису од папира; портикле, које нису од папира;
потпетице; потпетице за обућу; појасеви за ношење
новца [одећа]; појасеви и стезници; прслуци; пуњене
јакне [одећа]; радни комбинезон, одело; раменице
кошуља; рибарски прслуци; рукавице [одећа];
рукавице за скијање; рукавице без прстију; рукавице
са једним прстом; самолепљиви грудњаци; сандале;
сандале за купатило; сари; саронг, одећа;
свештеничке одоре; свештеничко одело за
богослужења; скијашке чизме; слипови [доњи веш];
собни огртачи; сокне које упијају зној; спортске
мајице, дресови; спортске трегер мајице; спортске
ципеле*; спортске чизме*; сукње; спољна одећа;
сукње-панталоне; тоге; траке за главу [одећа];
трикои; турбани; улошци за ципеле; улошци против
знојења испод пазуха; униформе; униформе за
карате; униформе за џудо; фризерске капе;
фудбалске ципеле, копачке; хаљине; хаљине на
трегере; хеланке [панталоне]; цилиндри; ципеле*;
чарапе и плетена трикотажа; чарапе које упијају зној;
чизме; шалови; шешири; штитници за уши [одећа];
штитници штикли за обућу; ђонови за обућу; јакна
или кошуља од платна или сержа за морнаре; јакне
[одећа]; џемпери [пуловери]; џепне марамице;
џепови за одећу.
31 Божићне јелке*; агруми [јужно воће], свежи;
алгаровила за животињску исхрану; алое вера биљке;
аранжмани од свежег воћа; артичоке, свеже; бадем
[воће]; баштенска трава, свежа; бели лук, свеж;
бибер [биљка]; бисквити за псе; биљке; биљке,
сушене, за декорацију; бобичасто воће, свеже;
борова шишарка; брашно за животиње; брашно од
кикирикија за животиње; брашно од пиринча за
сточну исхрану; брашно од семена лана за исхрану
животиња; бундеве, свеже; венци од природног
цвећа; винова лоза; воће, свеже; грашак, свеж;
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грожђе, свеже; гљиве, свеже; дагње, живе; дрвено
иверје за производњу дрвене пулпе; дрвеће; жбунови
ружа; жбуње; живе животиње; живина, жива;
животињска менажерија; зелена салата, свежа;
зобена крупица за живину; зрна соје, свежа; зрневље
[житарице]; инћуни, живи; канабис биљке; канабис,
непрерађен; каша за товљење стоке; каша од мекиња
за исхрану животиња; квасац за исхрану животиња;
кестен, свеж; кикирики, свеж; киноа, непрерађена;
клице печурки за размножавање; кои шарани, живи;
кокос; кокосов орах, сиров; копра; коприва; корен
цикорије; корење за исхрану животиња; краставци,
свежи; креч за животињску исхрану; кромпир, свеж;
кукуруз; кукурузна сточна погача; ланено брашно
[сточна храна]; ланено семе за исхрану животиња;
лешник, свеж; лимун, свеж; лиофилизовани мамци за
пецање; лосос, жив; мамци за пецање, живи;
маслине, свеже; мекиње; мекушци, живи; мирисни
песак [простирка] за кућне љубимце; морске алге,
непрерађене, за људску или животињску исхрану;
морски краставци [живи]; напитци за кућне
љубимце; непрерађени клипови кукуруза шећерца
[ољуштени или неољуштени]; нус-производи
прераде житарица за исхрану животња; овас [зоб];
орах биљке коле; орашасто воће, непрерађено;
остаци воћа [комина]; остаци након прераде шећерне
трске [сировина]; остриге, живе; отпади од
дестилације за животињску конзумацију; палме
[лишће палминог дрвета]; папир са песком
[простирка] за кућне љубимце; пасуљ, свеж;
пиринач, непрерађен; плута, сирова; погача од уљане
репице за стоку; погаче од кикирикија за животиње;
подлоге за животиње; полен [сировина]; помије;
поморанџе, свеже; празилук, свеж; препарати за
живину носиље; препарати за товљење животиња;
пшеница; пшеничне клице за исхрану животиња;
рабарбара, свежа; раж; ракови, живи; резана грађа;
репа, свежа; риба, жива; рибља икра; рибље брашно
за животињску исхрану; рогач, сиров; саднице;
сардине, живе; свеже поврће; свилена буба; семе
житарица, непрерађено; семе за животињску
конзумацију; семе за садњу; семенске клице за
ботаничке сврхе; сено; сипина кост за птице; сирова
кора дрвета; слад за врење и дестилацију; слама
[сточна храна]; слама за покривање компоста;
сламене простирке; смрекине бобице; со за стоку;
сочиво, свеже; спанаћ, свеж; стабла дрвећа; стабла
палме; стајска храна за животиње; сточне погаче;
талог након дестилације; тартуфи, свежи; тиквице,
свеже; травњаци, природни; тресетне подлошке,
простирке; трупци; туна, жива; узгајана стока;
харинга, жива; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне
шишарке; храна за животиње; храна за кућне
љубимце; храна за преживање за животиње; храна за
птице; храна за стоку; храна за јачање животиња;
цветне луковице; цвеће, за декорацију, осушено;
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цвеће, природно; цикорија, свежа; црни лук, свеж;
шећерна трска; шкољке [живе]; ђумбир, свеж;
јастози обични [живи]; јастози, живи; јаја за узгој,
оплођена; јаја свилене бубе; јестив сусам,
непрерађен; јестиве семенке лана, непрерађене;
јестиви инсекти, живи; јестиво цвеће, свеже; јечам;
љуска кокосовог ораха; љускари, живи.
34 ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; ароме,
изузев есенцијалних уља, за употребу у
електронским цигаретама; блокови папира за
цигарете; бурмут; држачи за шибице; држачи цигара;
дуван; дуван за жвакање; електронске цигарете; кесе
за дуван; кремени; кутије за бурмут; кутије за
цигаре; кутије за цигарете, табакере; кутије за
шибице; луле; муштикле; наргиле; орални
вапоризатори за пушаче; папир за цигарете;
пепељаре за пушаче; посуде за дуван; пљуваонице за
пушаче; резервоари гаса за упаљаче; секачи за
цигаре; сталци за луле; течни раствори за електричне
цигаретe; траве за пушење; упаљачи за пушаче;
упијајући папир за дуванске луле; усници за
муштикле; усници за цигарете; усници од ћилибара
за муштикле; филтери за цигарете; фитиљи за
упаљаче; хумидори, кутије за чување цигара; цигаре;
цигарете; цигарете које садрже замену дувана, које
нису за медицинску употребу; цигарилоси; чистачи
за дуванске луле; шибице; џепне машинице за
увијање цигарета.
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; вођење
књига [књиговодство]; 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
ЗИС / RS / IPO
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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;
обрада текста; обрачун пореза; објављивање рекламних
текстова; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [pay per click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
саобраћаја за интернет странице; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
организовање сајмова; писање радних биографија за
друге; писање рекламних текстова; писање текстова за
рекламне намене; помоћ у пословном или
индустријском управљању; помоћ у пословном
управљању;
пословна
испитивања;
пословна
истраживања; пословне процене; пословно управљање
за независне пружаоце услуга; пословно управљање за
спортисте; пословно управљање за сценске уметнике;
пословно управљање и организационо саветовање;
пословно управљање програмима за надокнаду за
друге; пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација производа путем средстава комуникације,
у сврху продаје на мало; презентација робе;
преписивање кореспонденције [канцеларијске услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге; привремено пословно управљање; прикупљање
информација
у компјутерске
базе
података;
прикупљање статистичких података; припрема платних
листи; продукција програма телевизијске продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје за
друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе; пружање корисничких прегледа у комерцијалне
или рекламне сврхе; пружање пословних информација;
пружање пословних информација путем интернет
странице; психолошко
тестирање
за
избор
запослених; развој концепта оглашавања; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање; рекламирање на радију;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
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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 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 набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
медијима; услуге односа са јавношћу; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
услуге пописивања поклона; услуге поређења цена;
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.
(210) Ж- 2021-1016
(220) 07.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Зоран Милинковић, Милана Благојевића
Шпанца бр. 18/5, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
бр. 8/41, 11000, Београд
(540)
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(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.02
(511) 1
витамини за употребу у производњи
додатака исхрани; витамини за прехрамбену
индустрију;
антиоксиданти
за
употребу
у
производњи додатака исхрани; протеини за употребу
у производњи додатака исхрани; витамини за
употребу у прозводњи козметике.
3 парфеми; екстракти цвећа (парфеми); фумигацијска
средства (парфеми); козметички сетов; козметика;
шминка; лосиони за козметичку употребу; шампони;
козметички препарат; дезодоранси за људе или
животиње; маскаре; сјајеви за усне; футроле за ружеве
за усне; козметика за децу.
5 витамински препарати.
25 одећа; капе; шалови за врат; блузе, кошуље;
хаљине;
пиџаме;
јакне
(одећа);
мајице.
32 напици за спортисте обогаћени протеинима;
енергетска пића; пиво; воћни сокови; воде (пића);
лимунаде; безалкохолна пића; газирана вода.
42 дизајнирање одеће.
(210) Ж- 2021-1017
(220) 07.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) B.B. LINK d.o.o., Косте Абрашевића 10, 11271,
Београд-Сурчин, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36,
11080, Београд-Земун
(540)

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна, црвена, бела.
(511) 9
пригушнице за халогене сијалице;
пригушнице за сијалице са пражњењем гаса; кутије
за батерије; електричне разводне кутије; заштитне
кутије за електронске читаче; кабловске прикључне
кутије; разводна кутија [струјна]; разводне кутије за
струју;
контакти,
електрични;
контакти
за
електричне
линије;
временски
прекидачи;
електрични прекидачи; електромагнетни прекидачи;
прекидачи за светло; телекомуникациони прекидачи;
аутоматски прекидачи за пренос; батеријски
прекидачи [за струју]; електричне плоче прекидача;
електрични прекидачи за светло; електронски
прекидачи осетљиви на покрет; прекидачи за високе
фреквенције; прекидачи за рачунарске мреже;
прекидачи струјног кола; соленоидни вентили
[електромагнетни прекидачи]; декоративне маске за
зидне прекидаче, обликоване; чворишта, прекидачи и
рутери за рачунарске мреже; диоде које емитују
светло [лед]; каблови за напајање; ац/дц извори
напајања; електрични извори напајања; електронски
ЗИС / RS / IPO
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извори напајања; извори високонапонског напајања;
јединице за електрично напајање; дц улази за
напајање
електричном
енергијом;
извори
непрекидног напајања електричном енергијом;
панели за дистрибуцију електричне енергије;
сигнални панели, светлећи или механички; панели са
светлећим органским диодама; панели са екраном од
течних кристала [лцд]; панели са светлећим
органским диодама [олед]; струјни контролери;
бежични контролери за праћење и контролисање
функционисања
електронских
уређаја,
не
укључујући контролере за конзоле за игру;
исправљачки модули; фотонапонски модули;
фотонапонске ћелије и модули; оптички рефлектори;
проводне
цеви
за
монтирање
рефлектора;
рефлектори
за
саобраћајну
сигнализацију;
материјали за електричне водове [жице, каблови];
сигнална звона; звона за упозорење; електронска
звона; тастери за звона; алармна звона, електрична;
звона [упозоравајући уређаји]; позивна звона,
електрична; кондензатори; електрични кондензатори
за
телекомуникацијске
уређаје;
монолитни
керамички кондензатори; електромагнетни релеји;
релеји, електрични; сигурносни релеји; релеји за
термална преоптерећења; фото-сензори; испитивачи
напона; регулатори напона; стабилизатори напона;
јединице за надзор напона; претварачи напона у
струју;
регулатори
преоптерећења
напона;
стабилизатори напона струје; регулатори статичког
напона;
трансформатори
високог
напона;
трансформатори за повећање напона; бежични
предајници; бежични пријемници; бежични рутери;
електронски
апарати
за
бежични
пријем,
складиштење и пренос података и порука; 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.
11
сијалице; живине сијалице; минијатурне
сијалице;
рефлекторске
сијалице;
сијалице,
електричне; сијалице за расвету; флуоросцентне
сијалице; халогене сијалице; грла електричних
сијалица; компактне флуоросцентне сијалице [кфс];
нити за електричне сијалице; сијалице за мигавце за
возила; сијалице са жарном нити; сијалице са
пражњењем; сијалице са диодама које емитују светло
[лед]; расхладне кутије; електричне светиљке;
постоља за светиљке; светиљке за читање; уличне
светиљке; флуоросцентне светиљке; халогене
светиљке; електричне ноћне светиљке; светиљке за
употребу на отвореном; светиљке у облику оловке;
сигурносне лед светиљке; сигурносне светиљке за
подземну употребу; ултраљубичасте халогене
металне парне светиљке; светиљке које светло
усмеравају према горе; лед диоде, уређаји за
ЗИС / RS / IPO

Ж
осветљење; грејачи воде за напајање котлова за
индустријске потребе; расветни панели; равне панел
лампе; рефлектори; лампе рефлектори; рефлектори
за бицикле; рефлектори за возила; рефлектори за
чамце; ручни рефлектори; џепни рефлектори;
рефлектори високог интензитета; вентилатори;
вентилатори
за
димњаке;
вентилатори
[за
климатизацију]; електрични вентилатори; кровни
вентилатори; плафонски вентилатори; вентилатори
за клима уређаје; вентилатори за комерцијалне сврхе;
вентилатори за кућну употребу; вентилатори за
употребу у индустрији; вентилатори за уређаје за
климатизацију;
електрични
вентилатори
за
климатизацију; електрични вентилатори за кућну
употребу; електрични прозорски вентилатори;
осовински вентилатори за климатизацију; преносиви
електрични вентилатори; турбински вентилатори
[уређаји за вентилацију]; електрични вентилатори
као делови климатизационих инсталација за
домаћинства; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејачи
за купатила; гасни грејачи за воду; грејачи воде за
индустријске потребе; грејачи воде за кућне потребе;
грејачи за базене за пливање; грејачи за
хидромасажне каде; грејачи који се потапају;
плочасти грејачи, плотне; соларни грејачи воде.
(210) Ж- 2021-1018
(220) 07.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) B.B. LINK d.o.o., Косте Абрашевића 10, 11271,
Београд-Сурчин, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

(531) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08
(591) плава, црна, бела.
(511) 9
пригушнице за халогене сијалице;
пригушнице за сијалице са пражњењем гаса; кутије
за батерије; електричне разводне кутије; заштитне
кутије за електронске читаче; кабловске прикључне
кутије; разводна кутија [струјна]; разводне кутије за
струју;
контакти,
електрични;
контакти
за
електричне
линије;
временски
прекидачи;
електрични прекидачи; електромагнетни прекидачи;
прекидачи за светло; телекомуникациони прекидачи;
аутоматски прекидачи за пренос; батеријски
прекидачи [за струју]; електричне плоче прекидача;
електрични прекидачи за светло; електронски
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прекидачи осетљиви на покрет; прекидачи за високе
фреквенције; прекидачи за рачунарске мреже;
прекидачи струјног кола; соленоидни вентили
[електромагнетни прекидачи]; декоративне маске за
зидне прекидаче, обликоване; чворишта, прекидачи и
рутери за рачунарске мреже; диоде које емитују
светло [лед]; каблови за напајање; ац/дц извори
напајања; електрични извори напајања; електронски
извори напајања; извори високонапонског напајања;
јединице за електрично напајање; дц улази за
напајање
електричном
енергијом;
извори
непрекидног напајања електричном енергијом;
панели за дистрибуцију електричне енергије;
сигнални панели, светлећи или механички; панели са
светлећим органским диодама; панели са екраном од
течних кристала [лцд]; панели са светлећим
органским диодама [олед]; струјни контролери;
бежични контролери за праћење и контролисање
функционисања
електронских
уређаја,
не
укључујући контролере за конзоле за игру;
исправљачки модули; фотонапонски модули;
фотонапонске ћелије и модули; оптички рефлектори;
проводне
цеви
за
монтирање
рефлектора;
рефлектори
за
саобраћајну
сигнализацију;
материјали за електричне водове [жице, каблови];
сигнална звона; звона за упозорење; електронска
звона; тастери за звона; алармна звона, електрична;
звона [упозоравајући уређаји]; позивна звона,
електрична; кондензатори; електрични кондензатори
за
телекомуникацијске
уређаје;
монолитни
керамички кондензатори; електромагнетни релеји;
релеји, електрични; сигурносни релеји; релеји за
термална преоптерећења; фото-сензори; испитивачи
напона; регулатори напона; стабилизатори напона;
јединице за надзор напона; претварачи напона у
струју;
регулатори
преоптерећења
напона;
стабилизатори напона струје; регулатори статичког
напона;
трансформатори
високог
напона;
трансформатори за повећање напона; бежични
предајници; бежични пријемници; бежични рутери;
електронски
апарати
за
бежични
пријем,
складиштење и пренос података и порука; 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.
11
сијалице; живине сијалице; минијатурне
сијалице;
рефлекторске
сијалице;
сијалице,
електричне; сијалице за расвету; флуоросцентне
сијалице; халогене сијалице; грла електричних
сијалица; компактне флуоросцентне сијалице [кфс];
нити за електричне сијалице; сијалице за мигавце за
возила; сијалице са жарном нити; сијалице са
пражњењем; сијалице са диодама које емитују светло
[лед]; расхладне кутије; електричне светиљке;
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постоља за светиљке; светиљке за читање; уличне
светиљке; флуоросцентне светиљке; халогене
светиљке; електричне ноћне светиљке; светиљке за
употребу на отвореном; светиљке у облику оловке;
сигурносне лед светиљке; сигурносне светиљке за
подземну употребу; ултраљубичасте халогене
металне парне светиљке; светиљке које светло
усмеравају према горе; лед диоде, уређаји за
осветљење; грејачи воде за напајање котлова за
индустријске потребе; расветни панели; равне панел
лампе; рефлектори; лампе рефлектори; рефлектори
за бицикле; рефлектори за возила; рефлектори за
чамце; ручни рефлектори; џепни рефлектори;
рефлектори високог интензитета; вентилатори;
вентилатори
за
димњаке;
вентилатори
[за
климатизацију]; електрични вентилатори; кровни
вентилатори; плафонски вентилатори; вентилатори
за клима уређаје; вентилатори за комерцијалне сврхе;
вентилатори за кућну употребу; вентилатори за
употребу у индустрији; вентилатори за уређаје за
климатизацију;
електрични
вентилатори
за
климатизацију; електрични вентилатори за кућну
употребу; електрични прозорски вентилатори;
осовински вентилатори за климатизацију; преносиви
електрични вентилатори; турбински вентилатори
[уређаји за вентилацију]; електрични вентилатори
као делови климатизационих инсталација за
домаћинства; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејачи
за купатила; гасни грејачи за воду; грејачи воде за
индустријске потребе; грејачи воде за кућне потребе;
грејачи за базене за пливање; грејачи за
хидромасажне каде; грејачи који се потапају;
плочасти грејачи, плотне; соларни грејачи воде.
(210) Ж- 2021-1021
(220) 07.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Бојан Томић, Савезничка 8, Аранђеловац, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.11
(591) амарант (нијанса црвене и жарко ружичасте).
(511) 25
одећа; обућа; покривала за главу.
35 велепродаја и малопродаја; продаја преко интернета
робе из напред наведеног списка у класи 25.
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(210) Ж- 2021-1022
(220) 07.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Chips Way d.o.o., Милутина Миланковића б.б.,
32000, Чачак, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 08.07.08; 19.03.05; 24.09.05; 26.01.16; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) жура, црвена, бела, црна.
(511) 29 грицкалице на бази кромпира; чипс.
(210) Ж- 2021-1023
(220) 07.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17
(511) 12 аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне
навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене
закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње
гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле;
унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за
точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила;
мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема
за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове
возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за
седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за
седишта возила; делови кочница за возила;
амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле;
ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове
возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
ЗИС / RS / IPO

Ж
протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици
без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без
унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме
возила; спољашње гуме за точкове возила.
(210) Ж- 2021-1024
(220) 07.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Akcionarsko društvo "Banjalučka pivara"
Banja Luka, Slatinska 8, 78000, Banja Luka, BA
(740) Тијана Ковачевић, адвокат, Његошева 19/2,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.06; 29.01.08
(511) 32 пиво.
(210) Ж- 2021-1030
(220) 09.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Objet Collection
(511) 7 парочистачи за употребу у домаћинству;
електрични миксери за употребу у домаћинству;
роботизовани усисивачи; штапни усисивачи; машине
за прање судова; спин сушаре (које се не греју);
електричне машине за прање веша; кесе за
електричне усисиваче; црева за електричне
усисиваче; усисивачи; електрични усисивачи за
кућну употребу и постељину; ручни усисивачи;
електричне сецкалице; пумпе за компримовани
ваздух; компресори за фрижидере; ротационе
дуваљке;
ротациони
компресори.
9 телевизори; дигитални информационо-рекламни
системи; бежични телефони; паметни телефони;
аудио уређаји; жични телефони; уређаји за снимање,
пренос или репродукцију звука или слике;
електрични аудио и визуелни апарати и
инструменти; навигација за аутомобиле; рачунари;
монитори за рачунаре; рачунарски софтвер; системи
кућног биоскопа; аудио и видео пријемници за кућни
биоскоп; звучници за кућни биоскоп; пројектори за
кућни биоскоп; преносиви пуњачи; преносиви
уређаји за комуникацију; мобилни телефони.
11 фрижидери на гас; плински шпорети; плинске
плоче
за
кување;
електрични овлаживачи;
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Ж
овлаживачи ваздуха; индустријски овлаживачи;
неелектрични
овлаживачи
за
употребу
у
домаћинству; чистачи ваздуха за употребу у
домаћинству са функцијом овлаживања; чистачи
ваздуха за домаћинство; филтери за чишћење
ваздуха за употребу у домаћинству; електрични
уређаји за хлађење простора за употребу у
домаћинству; електрични филтери за пречишћавање
воде за употребу у домаћинству; машине за сушење
одеће (електричне) за употребу у домаћинству;
електричне кухињске рерне (за употребу у
домаћинству);
одвлаживач
за
употребу
у
домаћинству; фрижидери; електрични вентилатори;
клима уређаји; фрижидери за вино; јонски
генератори за пречишћавање ваздуха; индукцијски
шпорети;
електричне
витрине
за
хлађење;
електричне сушаре за веш; микроталасне рерне;
електрични пречистачи воде за кућне потребе;
пречистачи воде за употребу у домаћинству;
јонизатори воде за употребу у домаћинству; апарати
за грејање; апарати на врућ ваздух.
(210) Ж- 2021-1031
(220) 09.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Klik Tech Development d.o.o. Niš-Medijana,
Булевар Немањића 23, 18000, Ниш-Медијана, RS
(740) Адвокат Стефан Бојовић, Карађорђева 65,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.07; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06
(591) зелена, бела, наранџаста, розе, љубичаста.
(511) 9 рачунарски софтвер, апликације за мобилне
телефоне, нарочито апликације за мобилне телефоне
које омогућавају наручивање услуга превоза,
резервацију карата, трансфер новца, резервацију
смештаја, онлајн поруџбине и онлајн куповину.
36 услуге финансијских трансакција, а нарочито
услуге електронског плаћања и посредовања у
електронском плаћању.
38 услуге преноса порука, слика, видео, звучних и
других садржаја путем интернета, услуге преноса
електронске поште, услуге телеконференција и
видеоконференција
путем
интернета,
услуге
интернет , причаоница и форума.
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42
рачунарско програмирање; развој софтвера;
софтвер као услуга (СааС); платформа као услуга
(ПааС).
(210) Ж- 2021-1032
(220) 09.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Петар Арбутина, Витезова Карађорђеве звезде
25, 11160, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамно плава, светло плава, сива.
(511) 9 апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање и наставу; апарати за
снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носачи података, дискови за снимање;
компакт дискови, двд и други дигитални носачи
података; опрема за обраду података; рачунарски
софтвер; апликације за мобилне телефоне; видео
садржаји који се преузимају са интернета (даунлоуд);
електронске публикације; цртани филмови; цд-ром
јединице; хи-фи аудио уређаји; 3д наочаре; цд-идискови [интерактивних компакт дискови]; двд
дискови са снимљеним музичким садржајем; усб
оперативни софтвер; аларми за бебе; апарати за
електронско емитовање; апарати за емитовање,
снимање, пренос или репродукцију звука или слике;
апарати за емитовање, снимање, пренос или
репродукцију звука, података или слике; апарати за
пренос видео записа; апарати за пренос звука;
апарати за пренос звука или слике; апарати за пренос
и репродукцију звука или слике; апарати за
репродуковање звука; апарати за репродукцију звука
или слике; апарати за складиштење података;
апарати за снимање видео записа; апарати за
снимање звука; апарати за снимање звука или слике;
апарати за снимање звука и слике; апарати за
снимање, пренос или репродукцију звука или слике;
апарати за снимање, пренос или репродукцију звука,
слике и података; апарати и инструменти за наставу;
апарати и инструменти за наставу и обуку; апарати и
инструменти за цртање који су прилагођени за
употребу на рачунарима; апарати и рачунари за
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обраду података; апликације за мобилне уређаје које
се могу преузети; апликације за рачунарске софтвере
које се могу преузимати; апликацијски софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
аудиовизуелни апарати за обуку; аудио-дискови;
аудио интерфејси; аудио књиге; аудио монитори за
бебе; аудио-опрема; аудио-појачивачи; аудиопријемници; аудио-траке са музичким садржајем;
ауто-пуњачи за мобилне телефоне; батерије;
бежични звучници; бежични периферни делови
рачунара; бесплатни софтвер; биоинформатички
софтвер; бициклистичке кациге; ваге за бебе; видео
акцелератори; видео дигитализатори; видео дискови;
видео дискови са снимљеним анимираним
филмовима; видео дискови са снимљеним цртаћима;
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 касете са
снимљеним анимираним филмовима; видео сервери;
видео снимци; видео снимци који се могу преузети;
видео филмови; воки-токи; гитарска појачала;
гитарски каблови; говорне ваге; графичке картице;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; графички таблети; двд
плејери; двогледи; дигитална музика која се може
преузети; дигитална музика која се може преузети са
мп3 интернет страница; дигитална музика која се
може преузети са интернета; дигиталне аудио-траке;
дигиталне бележнице; дигиталне књиге које се могу
преузети; дигиталне књиге које се могу преузети са
интернета; дигитални видео снимачи; дигитални
видео
читачи;
дигитални
компакт-дискови;
дигитални мобилни телефони; дигитални процесори
звука; дигитални уређаји за репродукцију аудиотрака; 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; диск драјвери за рачунаре; диск
меморије; дискови видео игара; дискови за
рачунарске игре; држачи за коришћење мобилног
телефона без ангажовања руку; држачи за мобилне
телефоне; држачи за телефоне у аутомобилима;
држачи и кутије за компакт-дискове и двд-дискове;
електрични апарати за снимање, пренос и
репродукцију звука и слике; електронска кола и цдром дискови са снимљеним програмима за
аутоматско извођење за електронске музичке
инструменте; електронска кола и цд-ром дискови са
снимљеним програмима за ручне игре на екранима
са течним кристалима; електронске меморије;
електронске новине које се могу преузети;
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
електронске публикације [које се могу преузети] из
ЗИС / RS / IPO
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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; електронски
инструменти за навигацију; електронски новчаници
који се могу преузимати; електронски симулатори за
спортски тренинг; електронски симулатори за
тренирање спортова (наставни апарати у виду
компјутерског хардвера и софтвера); емотикони за
мобилне телефоне који се могу преузети; заштитна
опрема за главу; заштитне кациге; заштитне кутије за
мп3 плејере; заштитне кутије за електронске читаче;
заштитне кутије за личне дигиталне помоћнике
[пда]; заштитне кутије за мобилне телефоне;
заштитне кутије за паметне телефоне; заштитне
кутије за таблет компјутере; заштитне маске;
заштитне навлаке за паметне телефоне; заштитне
наочаре; заштитне наочаре за љубимце; заштитне
футроле за електронске читаче књига; заштитне
футроле за таблет рачунаре; заштитне футроле и
кутије за таблет рачунаре; заштитни поклопци за
утичнице; заштитни шлемови за бициклисте;
заштитни шлемови за децу; заштитни шлемови за
мотоциклисте; звиждаљке за псе; звуци звона за
телефоне који се могу преузети; звуци звона и
графике за мобилне телефоне који се могу преузети;
звучни записи; звучни записи музичког садржаја;
звучни записи са музичким садржајем; звучни и
видео снимци; звучни процесори; звучни системи
високе верности звука; интегрисани програмски
пакети; интерактивни двд-дискови; интерактивни
забавни софтвер за играње видео игара који се може
преузети; интерактивни забавни софтвер за играње
рачунарских игара који се може преузети;
интерактивни забавни софтвер за рачунаре;
интерактивни компакт-дискови и цд-ром-дискови;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; интерактивни мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни мултимедијални
софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер;
интернет телефони; интерфејси за рачунаре;
интранет сервери; јавно доступни софтвер за
рачунаре; јединице које се постављају на сто или у
ауто а које у себи садрже звучнике који омогућавају
да руке буду слободне при телефонском разговору;
једноножни стативи за фотоапарате; камере за
вожњу уназад; камере за кацигу; камере које се
активирају на покрет; караоке машине; картице за
усб прикључке; картице лојалности; касете видео
игара; касете за видео игре; касете за рачунарске
игре; кациге за виртуелну стварност; кациге за
вожњу скејтборд; кациге за мотоциклисте; кациге за
скејтборд; кациге за сноуборд; кациге за хокеј на
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леду; кертриџи за игре за употребу на апаратима за
електронске игре; кертриџи за рачунарске игре;
кинематографски филм, осветљен; књиге снимљене
на диску; књиге снимљене на траци; кодиране
картице лојалности; комјутерски софтвери за
процену потребних ресурса; компакт-дискови;
компакт-дискови, двд-дискови и други медији за
дигитално снимање; 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; компактне дигиталне камере;
компјутерски програми за приступање интернету и
коришћење интернета; компјутерски хардвер;
комплети за телефоне за телефонирање без
ангажовања
руку;
комплети
за
хендсфри
телефонирање; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; кофери за фотоапарате и
фотографску опрему; кутије за двд-дискове; кутије за
батерије; кутије за дискете и компакт дискове; кутије
за дискове, обликоване; кутије за компакт-дискове;
кутије за компакт-дискове или двд-дискове; кутије за
наочаре; кутије за наочаре за вид и за наочаре за
сунце; кухињске ваге; кухињски мерачи времена;
лаптоп рачунари; лењири; лични дигитални
асистенти [пда]; магнети; магнети за фрижидере;
магнетни и оптички носачи података; маске за
пливање; маске за роњење; мелодије за мобилне
телефоне које се могу преузимати; мелодије звона,
слике и музика који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; меморијске
картице за машине за видео игре; меморијске флеш
картице; миш [рачунарска периферна опрема];
мобилни телефони; модне наочаре; музичке
датотеке, фајлови, које се могу преузимати; музички
звучни
записи
који
се
могу
преузети;
мултимедијални софтвер снимљен на цд-ромдисковима; мултимедијски фајлови који се могу
преузети; навигациони апарати за возила [путни
рачунари]; навигациони инструменти; наочаре;
наочаре за децу; наочаре за пливање; наочаре за
роњење; наочаре за скијање; наочаре са камером;
образовни рачунарски софтвер; образовни софтвер за
децу; оперативни рачунарски програми, снимљени;
оперативни софтвер за виртуелну приватну мрежу
[впн]; оперативни софтвер за локалне мреже [лан];
оперативни софтвер за мрежу широког подручја
[wан]; оперативни софтвер сервера за приступ
мрежи; опрема за репродукцију звука; паметне
наочаре; паметне наруквице које преносе податке на
друге електронске уређаје; паметне наруквице које
преносе податке на паметне телефоне; паметне
наруквице [мерни инструменти]; паметни сатови;
паметни телефон у облику ручних сатова; паметно
прстење; планери и организатори који се могу
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преузети
и
одштампати;
планетаријумски
пројектори; подлоге за "мишеве"; подлоге за хлађење
ноутбук рачунара; помоћни рачунарски програми
који се могу преузети; помоћни рачунарски
софтвери, који се могу преузети; портабл уређаји за
репродукцију музике; потрошачки програми за видео
игре; празне усб флеш меморије; празне усб картице;
предајници за глобалне позиционе системе [гпс];
преносиви мп3 читачи; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; 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
рачунарске игре; програми за рачунарске игре који
се могу преузети; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко интернета; програми за
рачунарске игре који се могу преузети са глобалне
рачунарске мреже; програми снимљени на
електронским колима за апарате за забаву са
екранима од течних кристала; производи из
категорије рачунарског софтвера; рачунари и
наставни приручници у електронском формату који
се продају као целина; рачунарске игре које се могу
преузети; рачунарске периферије и опрема;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски алати за развој софтвера;
рачунарски апликативни софтвер за мобилне
телефоне; рачунарски графички софтвер; рачунарски
кориснички приручници у електронском облику који
се могу преузети; рачунарски мишеви; рачунарски
програми за коришћење интернета и светске мреже;
рачунарски програми за обраду дигиталних
музичких датотека; рачунарски програми за
уређивање слика, звука и видео снимака; 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 могу преузимати;
рачунарски програми [софтвер]; рачунарски софтвер
за омогућавање преноса фотографија на мобилне
телефоне; рачунарски софтвер за организовање и
прегледање дигиталних слика и фотографија;
рачунарски
софтвер
за
побољшавање
аудиовизуелних
могућности
мултимедијалних
апликација; рачунарски софтвер за пренос звучних и
видео порука; рачунарски софтвер за симулацију у
две или три димензије за употребу у пројектовању и
развоју индустријских производа; рачунарски
софтвер за стварање и уређивање музике и звукова;
рачунарски софтвери за блокчејн технологију;
рачунарски софтвер који се може преузети;
рачунарски софтвер преузет са интернета;
ЗИС / RS / IPO
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рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; рачунарски
стилуси; роботи за наставу; ронилачке маске;
рукавице за виртуелну стварност; селфи штапови
[ручни моноподи]; сервери за рачунарске мреже;
симулатори вожње за потребе вежбе; симулатори
летења; симулатори управљања и контроле возила;
слушалице за коришћење мобилног телефона без
ангажовања руку; слушалице за мобилне телефоне;
слушалице за музику; слушалице са микрофоном за
рачунаре; смартфони [паметни телефони]; снимљени
видео-дискови и траке; снимљени компакт дискови;
софтвер; софтвер за видео игре; софтвер за
виртуелну
реалност;
софтвер
за
графичко
корисничко окружење (интерфејс); 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 игре
виртуелне реалности; софтвер за компоновање
музике; софтвер за обраду слика, графика и текстова;
софтвер за рачунарске игре и упутства у
електронском формату који се продају заједно;
софтвери за паметне телефоне; софтвери за
препознавање гласа; софтвери за препознавање лица;
софтвери за препознавање покрета; софтвери за
препознавање слике; софтвери за размену инстант
порука; софтвери за рачунарске игре, који се могу
преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени;
софтвери за рачунарство у облаку који се могу
преузети; софтвери и апликације за мобилне уређаје;
софтвер проширене стварности; софтвер проширене
стварности за употребу у мобилним уређајима;
стрипови који се могу преузети; торбе за лаптопове;
торбе за мобилне телекомуникационе уређаје; торбе
за ношење лаптопова; торбе за портабл уређаје за
репродукцију музике; торбе и навлаке за мобилне;
торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбице за
мобилне; торбице за мобилне телефоне; торбице за
мобилне телефоне од тканине или текстилног
материјала; уграђени оперативни софтвер; унапред
снимљене дигиталне аудио траке; унапред снимљене
музичке аудио траке; унапред снимљене музичке
видео траке; унапред снимљени цд-и-дискови
[интерактивни компакт дискови]; унапред снимљени
цд-ром-ови; унапред снимљени двд-дискови;
унапред снимљени двд-дискови за вежбе; унапред
снимљени аудио дискови; унапред снимљени видеодискови; унапред снимљени видео садржаји; унапред
снимљени кинематографски садржаји; унапред
снимљени кинематографски филмови; унапред
снимљени компакт дискови; унапред снимљени
музички видео записи; унапред снимљени музички
компакт дискови; футроле за двогледе; футроле за
дечије наочаре; футроле за мобилне телефоне од
коже или од имитације коже; футроле за паметне
телефоне; футроле за сунчане наочаре; футроле за
ЗИС / RS / IPO

Ж
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 уређаје за
складиштење података; футроле и навлаке за мп3
уређаје; џубокс, музички; штапови за сликање
селфија за употребу са паметним телефонима.
16 акварел боје; албуми; албуми за бебе; албуми за
самолепљиве сличице; бележнице; бележнице за
диктирање; бележнице за писање; бележнице за
скицирање; бележнице, нотеси; белетристичке
књиге; беџеви од картона; билтени са вестима
[штампани
материјал];
билтени
[штампани
материјал]; блокови за записивање; брисачи за беле
табле; бројеви [штампарски]; брошуре; ваљци за
кућно фарбање; ваучери; вежбанке; вежбанке
[празне]; визит карте; визит картице; вишенаменске
пластичне кесе; водене боје [сликарске]; водене боје,
сликарске; водоотпорни папир; воштане боје;
воштане бојице; вреће за микроталасно кување;
врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за
паковање; врећице [коверте, кесице] од папира за
паковање; врећице [коверте, кесице] од пластике за
паковање; географски лексикони; глина за
моделирање за децу; глобуси; годишњи планери;
графички отисци; гумени печати; дечије радне
свеске; дечије сликовнице; дечији комплет папира за
ликовно; дидактичке картице [наставни материјали];
дијаграми; дневне новине; дописнице, разгледнице;
држачи за кистове; држачи за обичне и хемијске
оловке; електрични зарезачи за оловке; електронске
писаће машине; енциклопедије; зарезачи за оловке,
електронски и неелектронски; заштитне корице за
књиге; звездани глобуси; зидне карте; илустрације;
илустроване зидне мапе; илустроване зидне мапе за
образовне потребе; илустровани нотеси; илустровани
романи; интерактивне едукативне књиге за децу;
исписи у облику слика; календари; карте; картице за
писање кратких порука; картице са универзалним
поздравима; картонске етикете; картонске или
папирне кутије за поклоне; картонске или папирне
кутије за поклоне за забаве; каталози; каталози за
куповину од куће; кесе за посуде за посип за кућне
љубимце које могу да се скину; књиге; књиге за
децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге
на преклоп са тродимензионалним сликама; књиге са
песмама или нотама; коверте; колекционарске
сличице; комплети за цртање; корице за пасоше;
корице књига; креда за писање; креда за школске
табле; кутије за оловке; кутије за пице од картона;
кутије са бојама [школски материјал]; лењири за
цртање; лепак са шљокицама за канцеларијску
употребу; лепљива слова и бројеви од винила; летци,
флајери; леци;
љубавни романи;
магазини
[периодични]; магнетне табле за распореде
активности и састанака; мале школске табле;

69

Ж
маркери за књиге; маркетиншки леци; материјали за
моделирање; материјали и масе за моделирање за
децу; мотивацијске картице; музичке честитке,
разгледнице;
музички
магазини;
налепнице;
налепнице за бранике аутомобила; наруџбенице;
наставни водичи; несесери са прибором за писање;
новине; новински стрипови [штампани материјал];
новчанице; нотеси; обележивачи за књиге; образовне
књиге; образовне публикације; обрасци за
наручивање за куповину од куће; обрасци за
прецртавање; оловке за бојење лица; оловке за
сликање; оловке за цртање; оловке од дрвеног угља;
оловке са гумицама; оловке са мастилом; омотачи за
вежбанке; омотачи за флаше од картона или папира;
омоти за документа [канцеларијски материјал];
омоти за саксије од папира; омоти за чековне
књижице; опрема за игрице за играње улога у виду
приручника; отварачи за писма; отисци настали
ситоштампом; отисци са ликовима из цртаних
филмова; палете за сликаре; памфлети; папир; папир
за коверте; папир за копирање; папир за кућне
потребе; папир за моделирање; папир за писање и
коверте [папирна галантерија]; папир за публикације;
папир за радиограме; папир за разгледнице; папир за
репродукције; папир за увијање; папир за
укоричавање књига; папир за умотавање поклона;
папир за употребу у индустрији графичке уметности;
папир за употребу у производњи кесица за чај; папир
за употребу у производњи тапета; папир за цртање;
папирне декорације за забаве; папирне или
пластичне кесе за ноћ вештица; папирне или
пластичне кесице за поклоне; папирне и пластичне
кесе за намирнице; папирне кесе; папирне марамице;
папирне портикле за бебе; папирне траке; папирни
амблеми; папирни плакати; папирни подметачи за
кутије за љубимце; папирни убруси за руке; папирни
украси за забаве; папирни украси за колаче; папирни
филтери за апарате за кафу; папирни филтери за
кафу; папир са заглављем за писма; пастелне бојице;
пастелне бојице [креде у боји]; патроне за наливпера;
патроне за пенкала; пера; периодичне публикације;
пернице за обичне и хемијске оловке; пернице за
оловке; печати; плакати од папира; пластика за
моделирање;
пластификатори
докумената
за
канцеларијску употребу; пластична фолија за
паковање; пластична фолија за умотавање хране;
пластичне вреће за постављање кутија с песком за
мачке; пластичне кесе за куповину; пластичне кесе за
одлагање доњег веша; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластичне фолије;
пластични омоти; подлоге за
урамљивање
фотографија; подметачи за пивске чаше; подупирачи
за књиге; позивнице; поједностављени џепни водичи
[штампани материјал]; портикле од папира; портикле
са рукавима, папирне; постери; правоугаони лењири
за цртање; празни дневници; прекривачи столова од
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папира; приручници; приручници за обуку;
приручници за употребу музичких синтисајзера;
приручници за употребу опреме за вежбање;
приручници за употребу рачунара; приручници за
цртање; приручници са упутствима; приручници са
упутствима за наставне потребе; проспекти; путне
мапе; путописи; разгледнице; распореди догађања за
посебне
прилике;
рачунарски
приручници;
регистратори; речници; рођенданске честитке;
роковници; ролне тоалет папира; романи; свеске;
свеске за вежбање рукописа; свеске од папира;
свеске са спиралним повезом; светлећи папир;
секачи за цд за кућну и канцеларијску употребу;
сетови хемијских оловака у боји; скице; сликарска
платна за уметнике; сликарске оловке; сликарске
четкице; сликарски блокови; сликарски комплети за
децу; сликарски комплети за уметнике; сликарски
папир; сликарски штафелаји; сликарско платно;
сликовнице; слова и бројеви са лепљивом полеђином
[канцеларијски прибор]; софтвери и програми за
обраду података у штампаном облику; споменари;
споменари за бебе; споменари [фото албуми];
стрипови; стрипови [штампани материјал]; табле за
цртање; тврде пернице за обичне и хемијске оловке;
тврде пернице за оловке; телефонски именици;
техничке оловке; т-лењири за цртање; торбице за
прибор за писање; тродимензионални модели за
образовне потребе; туристички водичи; угаони
лењири за цртање; угаоници за цртање; угломери као
инструменти за цртање; узорци за плетење; украси за
оловке; украсне налепнице за ђонове ципела; украсне
налепнице за кациге; украсне папирне заставице;
укрштене речи; улазнице; уметничка дела од
картона; уметничка дела од папира; уметничке
слике; уметничке четкице; уметнички материјали;
уметнички материјали за моделирање; упутства;
упутства за рачунарске игре; упутства за рачунарске
програме; упутства за употребу рачунара; уџбеници;
фасцикле за документа; фломастери; формулари
[штампани]; фотографије штампане; фотографски
албуми; футроле за пасоше; футроле за свеске;
футроле и држачи за пасош; хемијске оловке;
хигијенски папирни убруси за руке; цртежи;
часописи о рачунарима; честитке за годишњицу;
честитке за празнике; честитке за специјалне
прилике; честитке на преклоп са тродимензионалним
сликама; честитке, разгледнице; четкице за сликаре;
џепни нотеси; џепни роковници; шаблони за
украшавање хране и напитака; шаблони за фарбање;
шаблони за цртање; шестари; школска опрема
[свеске и прибор за писање]; школске табле;
штампана упутства за употребу; штампане брошуре;
штампане
етикете
за
пртљаг;
штампане
информативне картице; штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области
музичког образовања; штампане музичке партитуре;
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штампане мустре за кројење; штампане периодичне
публикације; штампане периодичне публикације о
музици; штампане периодичне публикације о
представама; штампане периодичне публикације о
филму;
штампане
публикације;
штампане
публикације у вези са компјутерима; штампане
честитке
са
похрањеним
електронским
информацијама; штампани амблеми; штампани
билтени; штампани визуелни прикази; штампани
информативни леци; штампани материјали за обуку;
штампани материјали за подучавање; штампани
наставни
материјали;
штампани
образовни
материјали; штампани приручници; штампани
приручници са образовним методама; штампани
промотивни материјали; штампани роковници;
штампани сертификати; штампани сертификати за
награде; штампани флајери.
18 кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
24
текстил и замене за текстил; тканине за
домаћинство.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли; украси за јелке; апарати за видео игре.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; производња,
продукција и дистрибуција рекламних видео
садржаја; услуге продаје унапред снимљених
музичких и видео садржаја који се могу преузети
преко интернет продавнице; дељење реклама за
друге преко интернета; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
огласног простора преко интернета; услуге
велепродаје везане за музичке садржаје који се могу
преузимати са интернета; услуге велепродаје
електронских издања који се могу преузети са
интернета; услуге велепродаје музичких садржаја
који се могу преузимати са интернета; услуге
компјутеризоване продаје на мало преко интернета;
услуге
компјутеризованог
наручивања
преко
интернета; 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 продаје гардеробе преко интернет
продавница.
38
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; аутоматски пренос
ЗИС / RS / IPO
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дигиталних података путем телекомуникацијских
канала; бежични електронски пренос информација;
бежични пренос података путем дигиталне мобилне
телефоније; бежично емитовање; 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 трансфер података; дигитално
аудио емитовање; достава дигиталне музике путем
телекомуникација; електронска размена порука
путем линија за ћаскање, причаоница и интернет
форума; електронски пренос аудио, видео и осталих
података и докумената између рачунара; електронски
пренос звука, слика и других података и информација
свих врста; електронски пренос звука, слика и других
података и информација свих врста путем интернета;
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 слика, фотографија, графичких
слика и илустрација путем глобалне рачунарске
мреже;
емитовање
аудио-визуелних
и
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање
аудио-визуелних
садржаја
путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета и
других комуникацијских мрежа; емитовање видео и
аудио програма путем интернета; емитовање видео и
аудио садржаја путем интернета; емитовање и пренос
програма кабловске телевизије; емитовање и пренос
радијских
програма;
емитовање
и
пренос
телевизијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма који се плаћају по гледању;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета; емитовање програма путем глобалне
рачунарске мреже; емитовање програма путем
интернета; емитовање радио и телевизијских
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, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
емитовање филмова и телевизијских програма путем
услуге видео садржаја на захтев; емитовање филмских
и телевизијских садржаја или програма, укључујући
на интернету, на мобилним комуникацијским
мрежама и другим медијима; интерактивна испорука
видео записа путем дигиталних мрежа; интерактивни
пренос видео записа путем дигиталних мрежа;
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испорука дигиталне музике електронским преносом;
истовремено
телевизијско
емитовање
путем
глобалних комуникацијских мрежа, интернета и
бежичних мрежа; кабловски пренос звукова, слика,
сигнала и података; комуникацијске услуге које се
пружају путем интернета; мултимедијално емитовање
путем интернета; мултимедијско емитовање путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
омогућавање корисничког приступа информацијама
на интернету; омогућавање корисничког приступа
претраживачима;
омогућавање
приступа
електронским продавницама [телекомуникације];
омогућавање приступа електронском тржишту
[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа интернет порталима који нуде програме
видео програма на захтев; омогућавање приступа
интернет страницама са дигиталном музиком;
омогућавање приступа мултимедијалним садржајима
на интернету; омогућавање приступа платформама за
електронску трговину на интернету; омогућавање
приступа платформама на интернету, као и на
мобилном
интернету;
омогућавање
приступа
порталима за дељење видео садржаја; омогућавање
приступа порталима на интернету; омогућавање
приступа форумима на интернету; онлајн пренос
података; пренос аудио, видео садржаја и података
путем кабловске мреже, сателита, рачунарских мрежа,
телефонских линија и исдн линија; пренос аудио и
видео садржаја кабловским путем; пренос аудио и
видео садржаја путем исдн 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 видео података; пренос видео
података путем интернета; пренос видео порука;
пренос видео садржаја; пренос видео садржаја на
захтев; пренос видео садржаја путем интернета;
пренос видео садржаја, филмова, слика, текста,
фотографија, игара, садржаја који су створили
корисници, аудио садржаја, и информација путем
интернета; пренос дигиталне музике; пренос
дигиталних аудио и видео садржаја преко глобалне
рачунарске мреже; пренос, емитовање и пријем аудио
садржаја, видео садржаја, непокретнх и покретних
слика, текста и података; пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и
покретних слика, текста и података у реалном
времену; пренос звука и визуелних записа путем
мрежа; пренос звука и слика између мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика
путем интерактивних мултимедијалних мрежа; пренос
и дистрибуција података или аудио-визуелних слика
путем глбалне рачунарске мреже или интернета;
пренос информација и података путем интернета;
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пренос информација, укључујући интернет странице,
рачунарске програме и било које друге податке; пренос
мултимедијалног садржаја путем интернета; 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 подкаст садржаја; пренос
порука путем интернета; пренос програма рекламног
садржаја и медијског вида комуникације рекламног
саджаја путем дигиталних комуникационих мрежа;
пренос садржаја који су створили корисцници путем
интернета; пренос стримованог звука и аудиовизуелних
снимака путем интернета; пружање приступа интернет
порталима; пружање телекомуникационог приступа
видео и аудио садржају; радијско емитовање путем
интернета; сателитски, кабловски и мрежни пренос
звука, слике, сигнала и података; стриминг аудио,
визуелног и аудио-визуелног материјала путем
глобалне рачунарске мреже; стриминг аудио садржаја;
стриминг видео садржаја; стриминг [проток] аудио и
видео материјала на интернету; стриминг [проток]
аудио материјала на интернету; стриминг [проток]
видео материјала на интернету; стриминг [проток]
података; телекомуникацијске услуге које се пружају
путем
интернета,
интранета
и
екстранета;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
интернет платформи и портала; услуге аудио и видео
емитовања садржаја путем интернета; услуге видео,
аудио и телевизијског стриминга; услуге видео
стриминга независних филмова и кинематографских
филмова путем интернета; услуге дигиталног преноса
аудио и видео података; услуге емитовања; услуге
емитовања и омогућавање телекомуникацијског
приступа видео и аудио садржаја пружањем услуга
видео садржаја на захтев путем интернета; услуге
емитовања и омогућавање телекомуникацијског
приступа фимовима и телевизијским прогамима
пружањем услуга видео садржаја на захтев; услуге
интерактивне комуникације; услуге интернета и
дигиталног преноса за аудио, видео или графичке
податке; услуге интернетског емитовања; услуге
преноса видео садржаја на захтев које се пружају путем
нтернета; услуге преноса и комуникације видео и аудио
записа; услуге преноса телевизије путем интернета
[иптв]; услуге стриминга телевизијских садржаја;
услуге телевизијског емитовања за мобилне телефоне.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; услуге филмских
студија и филмске и видео продукције; производња
филмова, организовање филмских пројекција;
дистрибуција филмова и видео садржаја; производња
и организовање позоришних представа; електронско
издаваштво; услуге онлајн игара; пружање услуга
компјутерских игрица; омогућавање коришћења
онлајн видео записа, који се не могу преузимати;
ЗИС / RS / IPO
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продукција звучних и видео снимака; продукција
звучних, музичких и видео снимака; продукција и
дистрибуција музичких, филмских и видео снимака;
продукција и презентација аудио и видео снимака, и
покретних и непокретних слика; производња аудио и
видео записа; производња видео записа; монтажа
видео снимака; пружање филмске, телевизијске и
музичке видео забаве путем интерактивних интернет
страница; снимање, продукција и дистрибуција
кинематографских, видео и аудио снимака, радио и
телевизијских
програма;
услуге
анимације
специјалних ефеката за филм и видео записе; услуге
монтаже аудио и видео записа; услуге повезане са
видео аркадним играма; услуге продукције музичких
видео спотова; услуге снимања аудио и видео
садржаја; услуге филмске, музичке, спортске, видео и
позоришне забаве; издавачке услуге за дигиталну
видео, аудио и мултимедијалну забаву; продукција
аудио мастер снимака; продукција филмова као и
аудио-визуелних и телевизијских програма; снимање
и продукција аудио садржаја.
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.програмирање видео игара; програмирање
софтвера за видео игрице; хостинг мултимедијалног
образовног садржаја.

Ж
(511) 9 подаци који су снимљени и који се могу
преузети; рачунарски софтвер који се може преузети.
16 штампане ствари; материјали за обуку и наставу;
хартија и картон; фотографије; пластични омотачи,
фолије и кесе за умотавање и паковање.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; припремање,
организовање и одржавање семинара, курсева и
конференција.
42 пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна.
(210) Ж- 2021-1037
(220) 10.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

LIPODIET

(511) 3 лосиони за косу; препарати за чишћење, негу
и улепшавање власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.

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

(210) Ж- 2021-1036
(220) 10.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1038
(220) 10.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1033
(220) 09.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

OVERNIGHT BEAUTY RESET

LIPO DIET

(531) 11.01.05; 11.03.23; 27.05.01
ЗИС / RS / IPO

(511) 9 подаци који су снимљени и који се могу
преузети; рачунарски софтвер који се може преузети.
16 штампане ствари; материјали за обуку и наставу;
хартија и картон; фотографије; пластични омотачи,
фолије и кесе за умотавање и паковање.
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Ж
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
42 пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна.
(210) Ж- 2021-1040
(220) 08.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) ANOIMITRA DOO, Колубарска 2, Крагујевац, RS
(540)

(531) 20.05.13; 27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.13
(591) Pantone 2035 C, C0 M100 Y100 K0, R237 G28
B36, Hex:#ED2C24; Pantone 4018C, C9 M19 Y76 K7,
R217 G186 B85, Hex:#D9BA55; Pantone P Proces
Black C, C0 M0 Y0 K100, R35 G31 B32, Hex:#231F20
(511) 29 сушено поврће, препарати за припрему
супе, семенке од мака обрађене.
30 зачини, додаци јелима, зачински додаци, какао,
куркума, каранфилић, зачинска паприка, бибер
(зачин) семе лана, бели лук у праху, сусамово семе,
млевени ђумбир, кокице, сосови и умаци као зачини;
целерова со, пиринач, чај, прашак за пециво,
производи од житарица мешавина разних зачина,
хлебне мрвице, пиринач, анисово семе, сушени
босиљак, сушени оригано, сушени рузмарин,
шаргарепе прерађене, млевени цимет, кари (зачин),
маки сушени, сушени першун, мирођија (зачин).
31 сирови пасуљ, семенке чиа.

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,
11000, Београд
(540)

HAPPY MEAL
(511) 16 штампани материјал, папир, картон и
производи од ових материјала, прибор за писање,
четкице за бојење, бојице, оловке, хемијске оловке,
карте за играње, књиге и радни листови за разне
активности, штампане слагалице и књиге слагалица,
блокови за цртање, налепнице и листови са
налепницама, књиге за читање, папирне лутке и
фигурице.
(210) Ж- 2021-1083
(220) 17.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) BBC Ice Cream, LLC, 3850 Bird Road, Suite
801,, 33146, Miami, Florida,, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

BEE LINE
(511) 25 одећа, наиме, горњи делови одеће, доњи
делови одеће, покривала за главу и обућа.
(210) Ж- 2021-1085
(220) 17.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) DVI RECORDS DOO, Крунска 56,
11000, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1047
(220) 11.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

ACETOGAL
(511) 5 инсектициди.
(210) Ж- 2021-1082
(220) 17.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) McDonald's International Property Company,
Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808, Chicago,
Illinois 60607, US

74

(531) 02.05.02; 02.05.23; 16.03.13
(591) 44873ф, 4е9949; 998963, 998963, 998963,
998963.
(511) 9 аудио књиге; дигиталне књиге које се могу
преузети; дигиталне књиге које се могу преузети са
интернета; електронске књиге које се могу преузети;
књиге снимљене на диску.
16 штампани материјал [вискока штампа]; штампани
образовни материјали; заштитне корице за књиге;
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интерактивне
едукативне
књиге
за
децу;
информативне књиге; књиге; књиге за бојење; књиге
за децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге
за купање; књиге за поклон; књиге на преклоп са
тродимензионалним сликама; књиге са песмама или
нотама; књиге са подацима; књиге са причама;
образовне књиге; штампане књиге.
28 гумене играчке; гумене играчке са ликовима;
дрвене играчке; електронске играчке; играчке*;
играчке за бебе; играчке за вежбање ради ослобађања
од стреса; играчке за воду; играчке за децу; играчке
за децу на вучење; играчке за дечије креветиће;
играчке за каду; играчке за стискање; играчке за
цртање; играчке које говоре; играчке које искачу;
играчке које пиште на притисак; играчке на
надувавање; играчке фигурице рађене по калупу;
игре, играчке и предмети за игру; игре и играчке;
макете [играчке]; мекане играчке; мекане пуњене
играчке; мекане пуњене плишане играчке; образовне
играчке; образовне играчке за бебе; пластичне
играчке са ликовима; плишане играчке; пуњене
играчке; савитљиве играчке.
35 продукција емисија телевизијске продаје.
41 издавање аудио књига; издавање електронских
књига и он-лајн часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига; издавање
књига и магазина; издавање књига и часописа;
издавање књига, часописа и других текстова, осим
рекламних текстова; издавање књига, часописа и
новина на интернету; издавање часописа и књига у
електронском формату; изнајмљивање књига;
изнајмљивање књига и других публикација;
мултимедијално издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; он-лајн публикације
електронских књига; уређивање електронских књига;
уређивање књига; услуге измајмљивања књига;
услуге он-лајн дигиталног издаваштва; организовање
образовних, забавних, спортских и културних
догађаја; организовање образовних, забавних,
културних и спортских такмичења; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности; организовање и вођење забавних
активности; омогућавање привремене употребе
онлајн образовних материјала који се не могу
преузети са интернета; позоришна продукција;
продукција аудио забаве; продукција емисија и
филмова; продукција звучних и видео снимака;
продукција звучних, музичких и видео снимака;
продукција звучних снимака; продукција и
дистрибуција
кинематографских
филмова;
продукција и дистрибуција телевизијских програма;
продукција радио и телевизијских програма;
ЗИС / RS / IPO

Ж
продукција телевизијских програма; продукција
телевизијских садржаја; снимање и продукција аудио
садржаја; режирање радио и телевизијских програма;
продукција телевизијских програма, телевизијских
програма за мобилне телефоне и радијских програма;
забава у виду текућих телевизијских програма;
продукција
и
дистрибуција
радијских
и
телевизијских програма; производња телевизијских
програма са титловима; пружање радијских и
телевизијских забавних садржаја; пружање радијских
и телевизијских забавних садржаја путем интернета;
пружање радио и телевизијских услуга из области
забаве; продукција телевизијских програма за
емитовање на мобилним телефонима; забава у виду
анимираних и телевизијских серија са акцијом
уживо; забава у виду редовних телевизијских
програма у области забаве за децу.
(210) Ж- 2021-1086
(220) 17.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) DVI RECORDS DOO, Крунска 56,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.05.03; 02.05.23; 02.09.12; 09.07.05
(591) б85дб1, 994д93; ф4а22ц, ффб74ф; ф7а733;
е4аб7д; 70553а; 9а2ц2ц.
(511) 9 аудио књиге; дигиталне књиге које се могу
преузети; дигиталне књиге које се могу преузети са
интернета; електронске књиге које се могу преузети;
књиге снимљене на диску.
16 штампани материјал [вискока штампа]; штампани
образовни материјали; заштитне корице за књиге;
интерактивне
едукативне
књиге
за
децу;
информативне књиге; књиге; књиге за бојење; књиге
за децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге
за купање; књиге за поклон; књиге на преклоп са
тродимензионалним сликама; књиге са песмама или
нотама; књиге са подацима; књиге са причама;
образовне књиге; штампане књиге.
28 гумене играчке; гумене играчке са ликовима;
дрвене играчке; електронске играчке; играчке*;
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Ж
играчке за бебе; играчке за вежбање ради ослобађања
од стреса; играчке за воду; играчке за децу; играчке
за децу на вучење; играчке за дечије креветиће;
играчке за каду; играчке за стискање; играчке за
цртање; играчке које говоре; играчке које искачу;
играчке које пиште на притисак; играчке на
надувавање; играчке фигурице рађене по калупу;
игре, играчке и предмети за игру; игре и играчке;
макете [играчке]; мекане играчке; мекане пуњене
играчке; мекане пуњене плишане играчке; образовне
играчке; образовне играчке за бебе; пластичне
играчке са ликовима; плишане играчке; пуњене
играчке; савитљиве играчке.
35
продукција емисија телевизијске продаје.
41 издавање аудио књига; издавање електронских
књига и он-лајн часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига; издавање
књига и магазина; издавање књига и часописа;
издавање књига, часописа и других текстова, осим
рекламних текстова; издавање књига, часописа и
новина на интернету; издавање часописа и књига у
електронском формату; изнајмљивање књига;
изнајмљивање књига и других публикација;
мултимедијално издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; он-лајн публикације
електронских књига; уређивање електронских књига;
уређивање књига; услуге измајмљивања књига;
услуге он-лајн дигиталног издаваштва; организовање
образовних, забавних, спортских и културних
догађаја; организовање образовних, забавних,
културних и спортских такмичења; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности; организовање и вођење забавних
активности; омогућавање привремене употребе
онлајн образовних материјала који се не могу
преузети са интернета; позоришна продукција;
продукција аудио забаве; продукција емисија и
филмова; продукција звучних и видео снимака;
продукција звучних, музичких и видео снимака;
продукција звучних снимака; продукција и
дистрибуција
кинематографских
филмова;
продукција и дистрибуција телевизијских програма;
продукција радио и телевизијских програма;
продукција телевизијских програма; продукција
телевизијских садржаја; снимање и продукција аудио
садржаја; режирање радио и телевизијских програма;
продукција телевизијских програма, телевизијских
програма за мобилне телефоне и радијских програма;
забава у виду текућих телевизијских програма;
продукција
и
дистрибуција
радијских
и
телевизијских програма; производња телевизијских
програма са титловима; пружање радијских и
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телевизијских забавних садржаја; пружање радијских
и телевизијских забавних садржаја путем интернета;
пружање радио и телевизијских услуга из области
забаве; продукција телевизијских програма за
емитовање на мобилним телефонима; забава у виду
анимираних и телевизијских серија са акцијом
уживо; забава у виду редовних телевизијских
програма у области забаве за децу.
(210) Ж- 2021-1087
(220) 17.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) DVI RECORDS DOO, KRUNSKA 56,
11000, BEOGRAD, RS
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 28.05.00
(591) 000000; 32888е; фффффф.
(511) 9 аудио књиге; дигиталне књиге које се могу
преузети; дигиталне књиге које се могу преузети са
интернета; електронске књиге које се могу преузети;
књиге снимљене на диску.
16 штампани материјал [вискока штампа]; штампани
образовни материјали; заштитне корице за књиге;
интерактивне
едукативне
књиге
за
децу;
информативне књиге; књиге; књиге за бојење; књиге
за децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге
за купање; књиге за поклон; књиге на преклоп са
тродимензионалним сликама; књиге са песмама или
нотама; књиге са подацима; књиге са причама;
образовне књиге; штампане књиге.
28 гумене играчке; гумене играчке са ликовима;
дрвене играчке; електронске играчке; играчке*;
играчке за бебе; играчке за вежбање ради ослобађања
од стреса; играчке за воду; играчке за децу; играчке
за децу на вучење; играчке за дечије креветиће;
играчке за каду; играчке за стискање; играчке за
цртање; играчке које говоре; играчке које искачу;
играчке које пиште на притисак; играчке на
надувавање; играчке фигурице рађене по калупу;
игре, играчке и предмети за игру; игре и играчке;
макете [играчке]; мекане играчке; мекане пуњене
играчке; мекане пуњене плишане играчке; образовне
играчке; образовне играчке за бебе; пластичне
играчке са ликовима; плишане играчке; пуњене
играчке; савитљиве играчке.
ЗИС / RS / IPO
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35
продукција емисија телевизијске продаје.
41 издавање аудио књига; издавање електронских
књига и он-лајн часописа; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига; издавање
књига и магазина; издавање књига и часописа;
издавање књига, часописа и других текстова, осим
рекламних текстова; издавање књига, часописа и
новина на интернету; издавање часописа и књига у
електронском
формату;
изнајмљивање
књига;
изнајмљивање књига и других публикација;
мултимедијално издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; он-лајн публикације
електронских књига; уређивање електронских књига;
уређивање књига; услуге измајмљивања књига; услуге
он-лајн
дигиталног
издаваштва;
организовање
образовних, забавних, спортских и културних догађаја;
организовање образовних, забавних, културних и
спортских такмичења; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; организовање и вођење забавних
активности; омогућавање привремене употребе онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; позоришна продукција; продукција аудио
забаве; продукција емисија и филмова; продукција
звучних и видео снимака; продукција звучних,
музичких и видео снимака; продукција звучних
снимака; продукција и дистрибуција кинематографских
филмова; продукција и дистрибуција телевизијских
програма; продукција радио и телевизијских програма;
продукција телевизијских програма; продукција
телевизијских садржаја; снимање и продукција аудио
садржаја; режирање радио и телевизијских програма;
продукција телевизијских програма, телевизијских
програма за мобилне телефоне и радијских програма;
забава у виду текућих телевизијских програма;
продукција и дистрибуција радијских и телевизијских
програма; производња телевизијских програма са
титловима; пружање радијских и телевизијских
забавних садржаја; пружање радијских и телевизијских
забавних садржаја путем интернета; пружање радио и
телевизијских услуга из области забаве; продукција
телевизијских програма за емитовање на мобилним
телефонима; забава у виду анимираних и телевизијских
серија са акцијом уживо; забава у виду редовних
телевизијских програма у области забаве за децу.

Ж
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.22
(591) жута, наранџаста, зелена, бела и црна.
(511) 36 послови са некретнинама; посредовање у
промету некретнина; процена непокретности;
управљање некретнинама; закуп некретнина.
(210) Ж- 2021-1090
(220) 18.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Драган Стипчић and Владимир Попржен,
Сазонова 28, 11000, Београд, RS i Палацкова 1а,
11000, Београд, RS
(740) Душица Кнежевић, Нехруова 144/1a,
11070, Нови Београд
(540)

(531) 07.11.25; 26.05.16; 26.05.22; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.15
(591) плава, бела, црна, жута, сива-све нијансе.
(511) 37
изградња; изградња брана; изградња
електрана; изградња зграда, брана и мостова;
изградња индустријских зграда.
(210) Ж- 2021-1093
(220) 18.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ivax International B.V. , Piet Heinkade 107, 1019
GM Amsterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1089
(220) 18.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) ALSIKO d.o.o., Цвијићева 5, 11000, БеоградПалилула, RS
(740) Стаматовић Милош, Кондина 7,
11000, Београд-Стари град
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 26.05.04; 26.05.08; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(591) сива, петролеј плава, теракота.
(511) 5 фармацеутски препарати за инхалаторе за
лечење
респираторних
болести
и
стања.
9
софтвер за снимање и праћење разних
респираторних догађаја и радњи, који се може
преузети.
10 инхалатори.
(210) Ж- 2021-1094
(220) 18.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ivax International B.V. , Piet Heinkade 107, 1019
GM Amsterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)
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неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за
плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте
ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле
(етуи) за визит карте, футроле за кључеве,
козметичке торбице (празне); животињска кожа,
крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка опрема и седларска роба.
24 текстилне тканине за женско рубље; текстил и
замене за текстил; текстилни производи који нису
обухваћени
другим
класама;
тканине
за
домаћинство; завесе од текстила или пластике;
прекривачи за кревете и столове; пластични
материјали (замена за тканине).
25 одећа; обућа; покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1099
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) YI DELI DOO (NOVI BEOGRAD), Јурија
Гагарина 87 локал 54, 11070, Нови Београд, RS
(540)

LEMILA
(531) 26.05.04; 26.05.08; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(591) сива, петролеј плава, теракота.
(511) 5 фармацеутски препарати за инхалаторе за
лечење
респираторних
болести
и
стања.
9
софтвер за снимање и праћење разних
респираторних догађаја и радњи, који се може
преузети.
10 инхалатори.
(210) Ж- 2021-1098
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) C&A AG , c/o COFRA Holding AG,
Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.05; 26.04.10
(511) 18 кожа и имитације коже и роба направљена
од поменутих материјала која није обухваћена
другим класама, наиме пртљаг, актен ташне,
ранчеви, школске торбе, торбе за куповину,
78

(511) 25 доњи веш; боди; купаћи костими; гаће;
грудњаци; пиџаме; одећа за плажу; стезници;
корсети; грејачи ногу; чарапе; најлон чарапе;
хеланке.
(210) Ж- 2021-1100
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ана Ђурић, Борисављевићева 73/1/4, Београд, RS
(540)

Аna Nikolić
(511) 9
ЦД-дискови (интерактивни компакт
дискови); ЦД јединице за рачунаре; ДВД дискови са
снимљеним музичким садржајем; ДВД јединице;
видео касете; видео траке; видео филмови; дигитална
музика која се може преузети са МП3 интернет
страница; дигитална музика која се може преузети са
интернета; дигитална музика која се може преузети;
дигитални уређаји за репродукцију аудио-трака;
дигитални уређаји за репродукцију звучног записа;
дигитални уређаји за репродукцију
музике.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; новине;
дневне новине; плакати од папира; плакати од
папира или картона; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи
списа,
докумената
(канцеларијски
прибор).
35 услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која
се
преузима
са
интернета;
рекламирање;
рекламирање за друге на интернету; рекламирање
преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге
рекламирање преко интернета; услуге рекламирања у
штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко
ЗИС / RS / IPO
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интернета; рекламирање преко свих јавних средстава
комуникације; рекламирање на интернету за потребе
других лица; 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 музичким догађајима; 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; директно
оглашавање; непосредно оглашавање; филмско
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику (pey per
click oглашавање); оглашавање путем банера;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета.
38 пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.
41 пружање дигиталне музике која се не може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост продукцији у области музике, видеа и филма.
(210) Ж- 2021-1101
(220) 18.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) N SPORT DOO Beograd, Аутопут БеоградНови Сад 150а, 11080, Земун, RS
(740) Ана Пешић, Аутопут Београд-Нови Сад 150а,
11080, Земун
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 18 артикли од коже и имитација коже, наиме
торбе, каишеви, новчаници, ранчеви, футроле,
футроле за визит карте, кофери, велики кофери,
женске ташне, торбе за плажу, ручне торбице, путне
торбе, спортске торбе, кофери са точкићима.
25 одећа, обућа, укључујући чизме, получизме,
ципеле, потпетице, папуче, џемпери, пуловери,
кратке чарапе, кошуље кратких рукава, кратке
панталоне бермуде, панталоне, капе, мараме шалови,
мушке боксерице, дољи веш, рукавице, еспадриле,
прслуци, капути, сукње, хаљине, сандале, јакне,
купаће гаће, слипови, мајице, хеланке, хаљине без
рукава.
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(210) Ж- 2021-1102
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Burn to Give SpA, Miguel Claro 195 of. 806,
Providencia, Santiago de Chile, CL
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 09.01.10; 26.05.16; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет, бела.
(511) 35
ажурирање рекламног материјала;
ажурирање и одржавање података у рачунарским
базама
података;
ажурирање
и одржавање
информација у регистрима; управљање централним
рачунарским датотекама; пословно управљање у вези
са спортистима; управљање програмима лојалности
потрошача; пословно управљање; агенције за
оглашавање; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање рекламног простора на вебсајтовима;
изнајмљивање рекламног простора и рекламног
материјала; изнајмљивање огласног материјала;
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање свих врста рекламног
садржаја и рекламних материјала за презентације;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
анализе
тржишта;
анализирање
одзива
на
рекламирање; давање у закуп билборда [паноа за
рекламирање]; истраживање тржишта; тражење
спонзорства; пословно истраживање; испитивање
јавног мњења; прикупљање индекса информација у
комерцијалне или рекламне сврхе; прикупљање
података у рачунарску базу података; прикупљање и
систематизација података у базама података;
састављање, израда и дистрибуција рекламних
спотова; израда и одржавање рекламног материјала;
уређење излога; презентација робе; презентација
робе и услуга путем електронских медија,
примењивих и на услуге телевизијске куповине и
онлајн куповину; развој рекламних кампања за
предузећа; развој маркетиншких стратегија и
концепата; одређивање индекса публике за радио и
телевизијски пренос; дељење рекламних материјала
[брошура, флајера, летака и узорака]; дељење
рекламних материјала на улици; дистрибуција
реклама за друге путем интернета; дизајн рекламног
материјала; дистрибуција рекламних спотова;
дистрибуција рекламних порука и рекламних
79
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додатака приложених уз редовна издања; пружање
рекламног простора путем електронских медија и
глобалне рачунарске мреже; пружање простора на
вебсајтовима за оглашавање робе и услуга; пружање
простора за оглашавање у часописима, новинама и
магазинима; пружање онлајн пословног адресара
(именика); пружање и изнајмљивање рекламног
простора путем интернета; комерцијално управљање
лиценцама производа и услуга трећих лица;
комерцијално управљање лиценцама производа и
услуга у име трећих лица; компјутерско управљање
подацима; управљање базама података; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; маркетинг; директан маркетинг;
маркетинг у оквиру издавања софтвера; циљани
маркетинг; манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција;
оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
саобраћаја са интернет странице; организација
изложби у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе;
организација
промоција
помоћу
аудиовизуелних медија; пословно планирање;
стварање рекламног материјала за друге; стварање и
пласирање рекламног материјала за друге;
производња рекламног и пословног материјала;
производња
телевизијских
реклама;
онлајн
промоција рачунарских мрежа и интернет страница;
оглашавање;
онлајн
оглашавање
путем
комуникационих рачунарских мрежа; оглашавање на
отвореном; оглашавање, укључујући промоцију
производа и услуга других путем спонзорских
уговора и уговора о лиценци у вези са међународним
спортским догађајима; непосредно оглашавање
путем поште; оглашавање емитовањем онлајн огласа
за друге путем електронских медија; радијско
оглашавање; оглашавање и услуге оглашавања путем
телевизије, радија и поште; писање сценарија за
потребе оглашавања; писање рекламних текстова;
услуге односа с јавношћу; услуге рекламних
агенција; услуге клуба потрошача и лојалности
потрошача у пословне, промотивне или рекламне
сврхе; услуге електронске трговине, односно
комерцијално
посредовање
ради
пружања
информација о производима у сврху рекламирања и
продаје, које се пружају путем телекомуникационих
мрежа; услуге оглашавања; услуге оглашавања и
пружања пословних информација путем интернета;
рекламне и промотивне услуге; рекламне и продајне
услуге;
услуге
телемаркетинга;
оглашавање
плаћањем по клику [пеј пер клик оглашавање];
услуге пропаганде и оглашавања.
36 посредовање у осигурању, услуге осигурања;
финансијски послови; финансијске услуге; услуге
агенција за промет некретнина.
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41 услуге пружања теретана; услуге пружања терена
и судских објеката; услуге пружања простора за
спортске турнире; пружање објеката за рекреацију;
пружање информација о забавним активностима;
пружање
информација
о
рекреативним
активностима; пружање објеката за зимске спортове;
организација бициклистичких трка; организација
спортских такмичења и турнира; организовање
такмичења; организовање наступа [услуге за
привреднике]; организација плесних догађаја;
организација аутомобилских трка; организација
забава и пријема; организација игара; организација и
спровођење универзитетских спортских такмичења и
атлетских догађаја; организација и управљање
концертима, организација и вођење конференција;
организација и вођење образовних конференција;
организација и вођење конвенција; организација и
управљање
формацијским
радионицама;
организација и припрема изложби у забавне сврхе;
планирање забава; продукција представа; пружање
забавних информација путем интернет страница;
издавање књига, часописа, новина, каталога и
брошура; издавање штампаног материјала; издавање
електронских новина доступних путем глобалне
мреже; пружање пењачких излета са водичем; услуге
спортских кампова; услуге кампова за одмор
[рекреативне активности]; услуге графичке обраде,
осим у рекламне сврхе; услуге физичког васпитања;
услуге личних тренера [фитнес тренинг]; услуге
резервације карата и уговарање забавних, спортских
и културних догађаја; пружање онлајн електронских
публикација, које се не могу преузети; услуге забаве,
посебно подкаст садржаји.
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;
изнајмљивање апликација рачунарских програма;
дизајн; пројектовање и развој софтвера за мобилне
апликације; пројектовање, развој и примена
рачунарског софтвера; пројектовање, побољшање и
изнајмљивање рачунарског софтвера; пружање
корисничких услуга аутентификације коришћењем
технологије јединствене пријаве за мрежне
софтверске апликације; изнајмљивање апликативног
софтвера; дизајнирање софтвера за паметне
телефоне; дизајнирање, одржавање, развој и
ажурирање рачунарског софтвера; софтвер као
услуга [саас]; пружање услуга онлајн софтвера који
се не може преузети; пружање услуга привремене
употребе софтвера, који се не може преузети;
платформа као услуга [паас]; обезбеђивање
рачунарских платформи као услуга [паас]; развој
рачунарских платформи.
44 услуге саветовања о здрављу; услуге здравствене
неге пружане од стране здравствених пружаоца на
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основу уговора; пружање медицинских информација,
наиме, информација за пацијенте и здравствене
раднике у вези с медицинским стањима, лечењем и
фармацеутским производима.
(210) Ж- 2021-1103
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) TARAPANA DOO BEOGRAD-STARI GRAD,
Кнеза Милоша 9, 11000, Београд, RS
(740) Стеван Ђурић, адвокат, Ресавска 16, Београд
(540)

(531) 10.01.12; 26.04.07; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.05
(591) љубичаста.
(511) 41 клупске услуге (забавне или образовне);
услуге ноћних клубова (забава); услуге дискотека.
43 услуге барова; услуге наргила барова; услуге
кафеа; услуге ресторана; услуге снек барова.
(210) Ж- 2021-1104
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Недељковић Александар, Колубарска 3а,
11504, Барич, RS
(540)

(531) 02.03.16; 09.07.01; 27.05.01; 27.05.13
(511) 14 статуе од племенитих метала; прстење
[накит]; накит; кутије за накит.
18 торбе*.
25 одећа; обућа*.
(210) Ж- 2021-1105
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Никола Радека, Др. Агостина Нета 26,
11000, Београд, RS
(540)

Ж
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 25 одећа.
39 консултантске услуге у вези са путовањима;
организација и резервација путовања, екскурзија и
крстарења; организација путовања ради студирања,
учења језика и образовања; организовање путовања;
услуге организације путовања за појединце и групе.
41 организовање културних и уметничких догађаја;
позоришне и музичке представе које се изводе у
дискотекама и ноћним клубовима; услуге забаве које
пружају ноћни клубови; услуге ноћних клубова;
организовање плесних догађаја и дискотека; услуге
дискотека; услуге забаве које пружају дискотеке;
позоришна продукција; продукција емисија и
филмова; продукција звучних, музичких и видео
снимака;
продукција
и
дистрибуција
кинематографских
филмова;
продукција
и
дистрибуција музичких, филмских и видео снимака;
продукција
и
дистрибуција
радијских
и
телевизијских програма; продукција и објављивање
музике; продукција музике; продукција музичких
концерата; продукција опера; продукција плоча;
продукција радио и телевизијских програма;
продукција снимљених истраживања; снимање и
продукција аудио садржаја; подучавање из области
уметности;
представљање
радова
визуелне
уметности и књижевних радова публици за културне
или образовне потребе.организовање и вођење
филмских фестивала; организовање, продукција,
представљање и вођење музичких концерата,
фестивала, турнеја и других музичких и културних
наступа, догађаја и активности; вођење културних
активности; вођење културних догађаја; културне
активности; организација и договарање музичких
догађаја и других културних и уметничких догађаја;
организовање активности из области културе за
потребе летњих кампова; организовање догађаја из
области културе; организовање и вођење догађаја из
области културе; организовање и вођење културних
активности; организовање изложби у културне и
образовне сврхе; организовање и реализација
спортских и културних догађаја.издавање књига,
магазина, годишњака и журнала; планирање и
вођење журки [забава].
(210) Ж- 2021-1106
(220) 21.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
25220, Црвенка, RS
(540)

PRIČA ZA SEBE
(511) 30
бисквити, суви колачићи; бискоти
[бисцотти]; вафел производи; вафли са пуњењем;
воћни колачи; грицкалице на бази житарица; десерти

ЗИС / RS / IPO
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Ж
у облику муса [слаткиши]; еклери; кекс; кекс који се
служи уз аперитив; кекс са укусом сира; колачи;
колачи од бисквита; колачи од чоколаде;
кондиторски производи; кондиторски производи за
украшавање новогодишње јелке; крекери; крофне;
мафини; мешавине грицкалица које садрже крекере,
переце или кокице; обланде; обланде обложене
чоколадом; прерађене интегралне житарице; ситни
колачи; слана пецива; слани крекери; слаткиши;
слаткиши од шећера; тарт [слатка пита без горње
коре]; чоколадни десерти; чоколадни колачи;
чоколадни мусеви.
(210) Ж- 2021-1108
(220) 22.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED,
Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, IE
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000, Београд
(540)
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гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле;
унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за
точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила;
мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема
за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове
возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за
седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за
седишта возила; делови кочница за возила;
амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле;
ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове
возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици
без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без
унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме
возила; спољашње гуме за точкове возила.
(210) Ж- 2021-1110
(220) 22.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.22; 02.09.23; 09.07.01; 25.01.13; 25.01.25; 27.05.02
(511) 33 алкохолна пића (изузев пива); виски.
(210) Ж- 2021-1109
(220) 22.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511) 12 аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне
навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене
закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње
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(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511) 12 аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне
навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене
закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње
гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле;
унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за
точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила;
мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема
за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове
возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за
седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за
седишта возила; делови кочница за возила;
амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле;
ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове
возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици
без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без
унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме
возила; спољашње гуме за точкове возила.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-1111
(220) 22.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Александар Софронијевић, Браће
Радовановић17/6, Београд, RS
(540)

Ж
(210) Ж- 2021-1113
(220) 23.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Немања Васовић, Народних хероја 1, Београд, RS
(740) Ђорђе Ж. Никић, Београдска 51/2, Београд
(540)

Aleksandar Aca Sofronijević Sofra
(511) 9 СD-I-дискови ( интерактивних компакт
дискови); ЦД јединице за рачунаре; ДВД дискови са
снимљеним музичким садржајем; ДВД јединице;
видео касете; видео-траке; видео филмови;
дигитална музика која се може преузети са МП3
интернет страница; дигитална музика која се може
преузети са интернета: дигитална музика која се
може преузети; дигитални уређаји за репродукцију
аудио-трака; дигитални уређаји за репродукцију
звучног записа; дигитални уређаји за репродукцију
музике.
16 Књиге; књиге са песмама или нотама; новине;
дневне новине; плакати од папира; плакати од
папира или картона; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи
списа,
докумената
[канцеларијски
прибор].
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 преко свих јавних средстава
комуникације; рекламирање на интернету за потребе
других лица; услуге истраживања која 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 музичким догађајима; 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; директно
оглашавање; непосредно оглашавање; филмско
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику (pay pеr
click оглашавање); оглашавање путем банера;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета.
38 пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.
41 пружање дигиталне музике која се не може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост продукцији у области музике, видеа и филма.

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.11.03; 26.11.10; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.14
(591) циклама, тиркизно плава, окер.
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
16
фасцикле за списе; канцеларијски прибор;
жигови; печати; штамбиљи; листови папира;
пластични омотачи; фолије и кесе за умотавање и
паковање.
(210) Ж- 2021-1119
(220) 23.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 27.03.12; 27.05.01; 27.05.17
(511) 32 пиво, безалкохолна пића; воћни напици и
воћни сокови; спортска пића; енергетска пића.
(210) Ж- 2021-1120
(220) 23.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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Ж
(531) 01.01.10; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.12;
27.05.01; 27.05.14; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) златна, црна, бела.
(511) 32 пиво, безалкохолна пића; воћни напици и
воћни сокови; спортска пића; енергетска пића.
(210) Ж- 2021-1123
(220) 23.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Sri Lanka Tea Board, No. 574, Galle Road,
Colombo 03 , LK
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 04.03.03; 04.03.25; 23.01.01; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10
(511) 30 чај и производи од чаја; екстракти чаја;
газирани и негазирани чај, ледени чај; прашкови од
смеше леденог чаја и чаја; инфузије и немедицински
биљни чај; смрзнути чајни напици.
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(740) Адвокат Зоран Голубовић, Светозара
Марковића 49/1, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 02.09.01; 26.01.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, сива, бела.
(511) 42
услуге индустријских анализа и
истраживања.
44 медицинске услуге; услуге анализе узорака крви
пацијената у медицинских лабораторијама; услуге
лабораторијско-биохемијских анализа у вези са
третманом људи; услуге лабораторијске анализе у
вези са лечењем особа.
(210) Ж- 2021-1126
(220) 28.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) SVEECHA DOO BEOGRAD-PALILULA,
Starine Novaka br. 3, broj stana 1, 11000, Beograd
(Palilula), RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6a,
21000, Нови Сад
(540)

(210) Ж- 2021-1124
(220) 24.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) ELEGANCE GROUP d.o.o. Beograd-Savski
venac, Херцеговачка бр. 14, 11000 Београд, RS
(740) Владимир Б. Милошевић и остали адвокати,
Херцеговачка 14б/13/01, 11000, Београд-Савски венац
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 3 козметика; козметичке креме; козметички
препарати; козметички препарати за негу кожа.
44 услуге салона лепоте; депилирање воском.
(210) Ж- 2021-1125
(220) 25.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) FAMILY MEDICA DOO BEOGRAD, Мајора
Бранка Вукосављевића 82/1, 11070, Нови Београд, RS
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(531) 26.03.23; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна.
(511) 3 свеће за масажу за козметичку употребу;
препарати за туширање за личну хигијену и
дезодорисање [тоалетни производи]; козметика; етарска
уља; уље за козметичку употребу; уље за парфеме и
мирисе; ружино уље; тоалетна уља; тоалетни производи
[средства за личну хигијену]; роматична уља [етарска
уља]; потпури [мириси]; мирисна мента [етарско уље];
мирисни штапићи; препарати за парфимисање ваздуха;
мириси и парфимеријски производи; парфимеријски
производи, мириси и тамјан; парфимеријски производи,
мириси и тамјан, осим парфема за личну употребу;
препарати против знојења; мирисна уља из којих
испарава мирис када се загреју.
ЗИС / RS / IPO
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4 свеће; фитиљи за свеће; ноћна расвета [свеће];
мирисне свеће; парафин; стеарин; цересин восак;
восак за осветљавање; уља за осветљавање; пчелињи
восак за употребу у производњи козметике; воштане
свеће; свеће за расвету; свеће које садрже средство за
одбијање инсеката; фитиљи за свеће за расвету; свеће
и фитиљи за осветљавање; пчелињи восак за
производњу свећа; мирисне свеће за арома терапију;
кратке округле свеће; восак за прављење свећа.
(210) Ж- 2021-1127
(220) 24.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Neoplanta DOO, Приморска 90,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 08.03.10; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12
(591) C:0, M:100, Y:100, K:0; C:0, M:19, Y:10, K:0.
(511) 29 припремљена јела од меса; сир.
(210) Ж- 2021-1128
(220) 28.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd.,
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, BM
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

TRIPALI
(511) 5 пестициди; хербициди.
(210) Ж- 2021-1129
(220) 28.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 26.04.03; 26.04.07; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.12;
27.05.14
(511) 7 машине, машински алати, алати на погон;
мотори и погонске машине, осим за копнена возила;
машинске спојнице и трансмисиони елементи, осим
за копнена возила; пољопривредна опрема, осим
алата којима се управља ручно; инкубатори за јаја;
продајни аутомати.
11 електрична кувала за воду; преносиви шпорети;
судопере; лампе за шаторе; индукционе плоче за
кување; распршивачи за славине.
35 услуге управљања горивом за возне паркове;
услуге управљања возним парком у виду праћења
возила возног парка у комерцијалне сврхе.
37 услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; дизајн, развој
и производња
специјализованих електричних аутомобилских возила;
одржавање, сервис и поправка специјализованих
електричних аутомобилских возила.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања; лизинг моторних
возила; услуге дељења аутомобила; услуге дељења
вожње; превоз и складиштење возила; изнајмљивање
возила; услуге вожње возилима; вуча возила; услуге
изнајмљивања
возила;
резервисање
најма
аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме услуге
вуче, повлачења витлом и услуге доставе кључева;
планирање руте путања.
40
обрада материјала; рециклирање смећа и
отпадака; пречишћавање ваздуха и обрада воде;
услуге штампања; конзервирање хране и пића.
41 образовање; пружање обуке; разонода; спортске и
културне активности; образовне услуге, наиме, обука
у области дизајна, развоја, производње, одржавања,
сервиса и поправке возила; припрема и извођење
вођених тура у виду путничких екскурзија и
путовања копненим возилима, чамцима, бициклима
и пешице; разонода у виду искустава пробне вожње
возила; образовање; пружање обуке; разонода;
спортске и културне активности; образовне услуге,
наиме, обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке специјализованих
електричних аутомобилских возила.
42 научне и технолошке услуге и истраживање и
дизајн који се односе на њих; услуге индустријске
анализе,
индустријског
истраживања
и
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
утврђивање аутентичности; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
45 правне услуге; сигурносне услуге за физичку
заштиту материјалних добара и особа; индивидуалне
и друштвене услуге које пружају други, како би
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задовољили потребе појединаца; услуга праћења
возног парка из безбедносних разлога; услуге
проналажења украдених возила; услуге помоћи на
путу, наиме отварање брава.
(210) Ж- 2021-1145
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК,
ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б.,
11000, Београд – Падинска Скела, RS
(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)
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(531) 01.03.02; 03.04.02; 03.04.24; 05.05.21; 09.07.17;
19.03.03; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна, црвена, жута, зелена, плава,
наранџаста, розе, љубичаста, светло браон.
(511) 29 млеко; напици од млека, у којима млеко
преовлађује.
30 сладоледи; слаткиши.
35 маркетинг.
(210) Ж- 2021-1150
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Tequilera Milagro S.A. de C.V., Av. Ejército
Nacional 769 Torre B Piso 3, Col. Granada, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, CP 11520, MX
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

MILAGRO
(511) 33 алкохолна пића (изузев пива).

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05
(591) црвена, светло зелена, тамно зелена, розе, жута,
љубичаста, плава, наранџаста.
(511) 29 млеко; напици од млека, у којима млеко
преовлађује.
30 сладоледи; слаткиши.
35 маркетинг.
(210) Ж- 2021-1146
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК,
ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б.,
11000, Београд – Падинска Скела,, RS
(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1152
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) GMZ Ervamatin d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 10з/31, Нови Београд, RS
(540)

BULARDEX KIDS ErvaBiotic
(511) 3
сапуни, етерична уља, козметика.
5 фармацеутски и ветеринарски препарати; санитарни
препарати за медицинску употребу; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње; спрејеви за медицинску употребу; додаци за
минералну храну; лекови за медицинску и ветеринарску
употребу; масти за медицинску и ветеринарску
употребу;
лосиони за
медицинску
употребу;
фармацеутски препарати за негу коже.
30 кафа; чај; немедицински биљни чајеви; какао;
шећер; пиринач; топиока; саго; замена кафе; брашно
и производи од житарица; хлеб; колачи; посластице;
сладоледи; мед; меласа; квасац; прашак за пециво;
со; сенф; сирће; сосеви (као зачини); зачини; лед;
зачински додаци; препарати од житарица; храна на
бази овса; овсене пахуљице; грицкалице на бази
житарица; плочице од житарица.
(210) Ж- 2021-1153
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) GMZ Ervamatin d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 10з/31, Нови Београд, RS
(540)

BULARDEX 5 ErvaBiotic
86

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8
(511) 3
сапуни, етерична уља, козметика.
5 фармацеутски и ветеринарски препарати; санитарни
препарати за медицинску употребу; дијететска храна и
супстанце прилагодене за употребу у медицини;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње; спрејеви за медицинску употребу; додаци за
минералну храну; лекови за медицинску и ветеринарску
употребу; масти за медицинску и ветеринарску
употребу;
лосиони
за
медицинску
употребу;
фармацеутски препарати за негу коже.
30 кафа; чај; немедицински биљни чајеви; какао;
шећер; пиринач; топи ока; саго; замена кафе; брашно
и производи од житарица; хлеб; колачи; посластице;
сладоледи; мед; меласа; квасац; прашак за пециво;
со; сенф; сирће; сосеви (као зачини); зачини; лед;
зачински додаци; препарати од житарица; храна на
бази овса; овсене пахуљице; грицкалице на бази
житарица; плочице од житарица.
(210) Ж- 2021-1155
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

KADRION
(511) 5 препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.
(210) Ж- 2021-1156
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

Ж
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2021-1158
(220) 01.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Наталија Милићевић, Генерала Милојка
Лешјанина 12, 18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Војводе
Мипића 75 лок. 2, Ниш
(540)

(531) 05.07.03; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.07; 29.01.08
(591) црна, жута, беж.
(511) 30 пиринач; тестенина и резанци; додаци
јелима; зачини; сосови и други додаци јелу; лед.
35
великопродаја и малопродаја производа од
пиринча; тестенина и резанаца; сосова и других
додатака јелу.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-1159
(220) 01.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ''ΕΚΟ ΑΒΕΕ'', 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

CONSECTUS
(511) 5 препарати за уништавање и сузбијање штеточина;
инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди.
(210) Ж- 2021-1157
(220) 30.06.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

DABINOT
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.13; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава (Пантоне 294Ц), црвена (Пантоне 186Ц).
(511) 4 горива; бутан гориво; бутан за расвету; бутан
као гориво за упаљаче; бутан гас за употребу као
гориво; бутан гас за употребу у домаћинству као
гориво; пропан, пропан гас; пропан за грејање;
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пропан за расвету; пропан за употребу као гориво;
пропан гас који се продаје у цилиндрима за употребу
код пламеника; течни гас; течни нафтни гас; течни
нафтни гасови који се користе за моторна возила; течни
нафтни гасови који се користе за потребе домаћинства;
течни нафтни гасови који се користе за индустријске
потребе; уље за расвету; гас као гориво; чврсти гас
[гориво]; испаравајуће смесе горива.
6 металне посуде за течни гас; металне цеви за
пренос течности и гаса; металне посуде за
компресовани гас или течни ваздух; метални
цилиндри за компресовани гас или течности
(празни);
металне
посуде
за
хемикалије,
компресовани гас или течни ваздух; боце (металне
посуде) за компресовани гас или течни ваздух;
метални цилиндри за гас под притиском.
(210) Ж- 2021-1160
(220) 01.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ''ΕΚΟ ΑΒΕΕ'', 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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6 металне посуде за течни гас; металне цеви за
пренос течности и гаса; металне посуде за
компресовани гас или течни ваздух; метални
цилиндри за компресовани гас или течности
(празни);
металне
посуде
за
хемикалије,
компресовани гас или течни ваздух; боце (металне
посуде) за компресовани гас или течни ваздух;
метални цилиндри за гас под притиском.
(210) Ж- 2021-1164
(220) 01.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Posco International Corporation, 134,
TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 сет-топ кутије.
11 замрзивачи.
(210) Ж- 2021-1166
(220) 01.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) TLASKO TRADING LTD, Cyprus Free Zone ,
SLBT 341, Famagusta, CY
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

BELLISSIMO
(531) 01.15.05; 19.01.01; 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) сива (РАЛ 7021), црвена (РАЛ 3020), жута
(Пантоне 617Ц), бела.
(511) 4 горива; бутан гориво; бутан за расвету; бутан
као гориво за упаљаче; бутан гас за употребу као
гориво; бутан гас за употребу у домаћинству као
гориво; пропан, пропан гас; пропан за грејање;
пропан за расвету; пропан за употребу као гориво;
пропан гас који се продаје у цилиндрима за употребу
код пламеника; течни гас; течни нафтни гас; течни
нафтни гасови који се користе за моторна возила;
течни нафтни гасови који се користе за потребе
домаћинства; течни нафтни гасови који се користе за
индустријске потребе; уље за расвету; гас као
гориво; чврсти гас [гориво]; испаравајуће смесе
горива.
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(511) 34 дуван; дуван за замотавање; замена за
дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван;
филтери за дуван; луле за дуван; сирови дуван; дуван
за
жвакање;
шибице;
сигурносне
шибице;
цигарете;цигаре; производи за пушаче; прибор за
пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.
(210) Ж- 2021-1167
(220) 02.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY
10601, White Plains, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
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(540)

(531) 02.01.01; 02.09.15; 04.05.21; 27.05.01
(511) 8 ручни алати и справе којима се ручно
управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски
алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за
гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за
маникирање; турпије за нокте; справе за полирање
ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи
заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу,
електрични уређаји за исправљање косе, електрични
уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме,
ножеви, виљушке и кашике.
28 играчке и предмети за игру; гимнастички и
спортски артикли; акционе фигуре за игру и њихова
опрема; игре вештине и акционе игре; тегови за
глежњеве; балони; лопте; бејзбол палице; играчке за
купање; билијарски штапови; билијарски столови;
даска за сурфовање на стомаку; шипке за вежбање;
боксерске рукавице; карабињери као планинарска
опрема; шаховске гарнитуре; мултифункционалне
дечје играчке; украси и декорације за новогодишње
јелке; фигурице за сакупљање; играчке за
састављање; пикадо; комплети за пикадо; игре са
коцкама; додаци за лутке; одећа за лутке; комплети
са луткама за играње; лутке; играчке за цртање;
бучице за вежбање; електричне акционе фигуре;
елиптичне машине за вежбање; опрема за вежбање и
фитнес, наиме кардио справе за горњи и доњи део
тела; клупе за вежбање; тегови за вежбање; траке за
вежбање; ролери за вежбање; летећи дискови; игре,
наиме, друштвене игре, стоне игре, игре меморије,
игре са картама, конзоле за играње електронских
игара за употребу са или без спољног екрана или
монитора; играчке на надувавање; слагалице (пазле);
конопац за прескакање; руска звона (гирје); змајеви;
манипулативне игре; механичке играчке; медицинске
лопте; музичке играчке; салонске игре; играчке за
љубимце; пињате; плишане играчке; рукавице за
бокс које служе као рукавице за вежбање; боксерски
џакови; возила на даљинско управљање (играчке);
еластичне траке са отпором за вежбање за фитнес;
играчке и опрема на којима се може возити; машине
за веслање и справе са уграђеним теговима за
вежбање; даске за једрење; макете [играчке];
штитници за потколенице [спортска опрема];
скејтборд; скије; скијашке чизме; даске за скијање;
стаклене кугле са снегом; мекане платформе за
извођење вежби; спортска опрема за тренинг брзине,
наиме, прстенови, чуњеви, спортске мердевине за
тренинг и координацију, лукови за вежбање,
падобран за трчање, препоне; играчке за слагање;
ЗИС / RS / IPO

Ж
степери (машине за вежбање); собни бицикли за
вежбање; справе за истезање у виду опреме за
вежбање којом се самостално управља; даске за
сурфовање; играчке које говоре; игре са гађањем
мете; прибор за кување (играчке); посуде за кување
за игру; фигуре играчке; маске (играчке); комплети
за слагање модела играчака; оружје (играчке);
роботи играчке; возила и прибор (играчке);
трамболине; траке за трчање; апарати за видео игре,
наиме, слушалице, командне ручице (џојстици),
машине, конзоле, интерактивне јединице за
даљинско управљање; видео плејери; скије за воду;
играчке за воду; справе и опрема са уграђеним
теговима за вежбање; играчке на навијање; торбе за
јогу; коцке за јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.
(210) Ж- 2021-1170
(220) 02.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Никола Пурковић, Нехруова 43/6/24, БеоградНови Београд, RS
(740) Адвокат Михаило Антуновић, Рузвелтова 45, Београд
(540)

(531) 04.05.01; 04.05.14; 27.05.01; 27.05.10
(511) 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.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-1174
(220) 05.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ерцег Срђан, Миријевски венац 28/29, 11000,
Београд, RS
(740) адв. Драган Марковић, Цвијићева 107/5, 11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.12; 27.07.24; 29.01.06
(591) тамно сива, светло сива.
(511) 35
помоћ у пословном управљању;
обавештења о пословима; рекламирање преко
плаката; услуге агенција за пружање пословних
информација; дистрибуција рекламног материјала;
пословно управљање и организационо саветовање;
презентација робе; непосредно оглашавање путем
поште; ажурирање огласних материјала; стручне
услуге о пословној ефикасности; истраживање
тржишта; пословне процене; 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; 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; изнајмљивање огласног
простора; промоција продаје за друге; рекламирање
слањем наруџбеница; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
организовање сајмова; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
писање
рекламних
текстова;
прикупљање
статистичких података; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; организовање модних
ревија у промотивне сврхе; производња рекламних
филмова;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја за интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк
оглашавање]; услуге посредовања у трговини;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; пружање пословних информација
путем интернет странице; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга; развој
концепта оглашавања; изнајмљивање билборда
[паноа за рекламирање]; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; управљање програмима лојалности
потрошача; писање текстова за рекламне намене;
регистровање писане комуникације и података;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; продукција програма телевизијске
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продаје; продукција емисија телевизијске продаје;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорских догађаја; циљни маркетинг;
оглашавање на отвореном; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; услуге односа са медијима;
услуге корпоративне комуникације; 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 емитовање радио програма[радиодифузија]; слање
порука; емитовање телевизијских програма; услуге
новинских агенција; емитовање кабловске телевизије;
комуникација преко рачунарских терминала; пренос
порука и слика посредством рачунара; пренос
електронске поште; пружање информација у области
телекомуникација; комуникација преко мреже оптичких
влакана; сателитски пренос; услуге електронског
билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; пружање услуга телекомуникационих канала за
услуге телешопинга; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја.
41 услуге филмског студија; учење на даљину;
изнајмљивање сценског декора; забава посредством
радија; издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање
филмова; производња филмова, који нису рекламни
филмови; издавање књига; продукција радио и
телевизијских
програма;
извођење
представа
варијетеа; позоришна продукција; продукција
представа; телевизијска забава; пружање услуга у
области забаве и разоноде; извођење представа
уживо; приказивање филмова у биоскопима; услуге
студија за снимање; онлајн издавање електронских
књига и часописа; електронско издаваштво; услуге
игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
компоновање
музике;
услуге
омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу
преузимати;
фотографске
репортаже;
фотографисање; писање текстова; продукција
музике; изнајмљивање играчака; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; писање песама;
писање сценарија; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; дистрибуција
филмова; услуге тонске технике за манифестације;
услуге монтаже видео записа за манифестације;
режирање филмова, осим рекламних филмова.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-1175
(220) 05.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Ерцег Срђан, Миријевски венац 28/29,
11000, Београд, RS
(740) адв. Драган Марковић, Цвијићева 107/5,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.17; 27.07.24; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08
(591) амбер боја (комбинација наранџасте и жуте
боје), црна, бела, тамно сива, светло сива.
(511) 35
помоћ у пословном управљању;
обавештења о пословима; рекламирање преко
плаката; услуге агенција за пружање пословних
информација; дистрибуција рекламног материјала;
пословно управљање и организационо саветовање;
презентација робе; непосредно оглашавање путем
поште; ажурирање огласних материјала; стручне
услуге о пословној ефикасности; истраживање
тржишта; пословне процене; 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; 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; изнајмљивање огласног
простора; промоција продаје за друге; рекламирање
слањем наруџбеница; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
организовање сајмова; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
писање
рекламних
текстова;
прикупљање
статистичких података; услуге графичке обраде
ЗИС / RS / IPO

Ж
материјала за рекламне сврхе; организовање модних
ревија у промотивне сврхе; производња рекламних
филмова;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја за интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк
оглашавање]; услуге посредовања у трговини;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; пружање пословних информација
путем интернет странице; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга; развој
концепта оглашавања; изнајмљивање билборда
[паноа за рекламирање]; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; управљање програмима лојалности
потрошача; писање текстова за рекламне намене;
регистровање писане комуникације и података;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; продукција програма телевизијске
продаје; продукција емисија телевизијске продаје;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорских догађаја; циљни маркетинг;
оглашавање на отвореном; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; услуге односа са медијима;
услуге корпоративне комуникације; 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
емитовање радио програма[радиодифузија];
слање порука; емитовање телевизијских програма;
услуге новинских агенција; емитовање кабловске
телевизије; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос електронске поште; пружање
информација
у
области
телекомуникација;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
сателитски пренос; услуге електронског билтена
[телекомуникационе
услуге];
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; форуми [причаонице]
на друштвеним мрежама; радио комуникације;
пренос видео садржаја на захтев; пренос подкаст
садржаја.
41 услуге филмског студија; учење на даљину;
изнајмљивање сценског декора; забава посредством
радија; издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање
филмова; производња филмова, који нису рекламни
филмови; издавање књига; продукција радио и
телевизијских
програма;
извођење
представа
варијетеа; позоришна продукција; продукција
представа; телевизијска забава; пружање услуга у
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Ж
области забаве и разоноде; извођење представа
уживо; приказивање филмова у биоскопима; услуге
студија за снимање; онлајн издавање електронских
књига и часописа; електронско издаваштво; услуге
игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
компоновање
музике;
услуге
омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу
преузимати;
фотографске
репортаже;
фотографисање; писање текстова; продукција
музике; изнајмљивање играчака; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; писање песама;
писање сценарија; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; дистрибуција
филмова; услуге тонске технике за манифестације;
услуге монтаже видео записа за манифестације;
режирање филмова, осим рекламних филмова.
(210) Ж- 2021-1176
(220) 05.07.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) Теа Таировић, Черевића 40/1, Нови Сад, RS
(540)

Tea Tairović
(511) 9
ЦД-И-дискови [интерактивних компакт
дискови]; ЦД јединице за рачунаре; ДВД дискови са
снимљеним музичким садржајем; ДВД јединице;
видео касете; видео-траке; видео филмови;
дигитална музика која се може преузети са МР3
интернет страница; дигитална музика која се може
преузети са интернета; дигитална музика која се
може преузети; дигитални уређаји за репродукцију
аудио-трака; дигитални уређаји за репродукцију
звучног записа; дигитални уређаји за репродукцију
музике.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; новине;
дневне новине; плакати од папира; плакати од
папира или картона; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи
списа,
докумената
[канцеларијски
прибор].
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 преко свих јавних средстава
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комуникације; рекламирање на интернету за потребе
других лица; 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 музичким догађајима; 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; директно
оглашавање; непосредно оглашавање; филмско
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау
рег click оглашавање]; оглашавање путем банера;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета.
38 пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.
41 пружање дигиталне музике која се не може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост-продукцији у области музике, видеа и филма.
(210) Ж- 2021-1370
(220) 05.08.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) "INNVENTA PHARM" Društvo sa
ograničenom odgovornošću, Шуматовачка 36,
11000, Београд, RS
(540)

INNOPEA
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1439
(220) 19.08.2021.
(442) 31.08.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

ARMZOL
(511) 5 лекови.
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OБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.07.2021. - 15.08.2021. године
Промена пренос права
За пријаву жига бр. Ж- 2020/1765 извршен је
пренос на Дејан Крупниковић, ПР, Карађорђева 14/2, ,
32000 Чачак, RS and ТРГОВИНА ПРЕСТ ДОО НИШ,
Топлички партизански одред бб, 18000 Ниш, RS;
За пријаву жига бр. Ж- 2020/1766 извршен је
пренос на Дејан Крупниковић, ПР, Карађорђева 14/2, ,
32000, Чачак, RS and ТРГОВИНА ПРЕСТ ДОО НИШ ,
Топлички партизански одред бб, 18000 Ниш, RS;

Име или адреса носиоца пријаве жига рег. број
Ж-2021/0740 промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira
Toljatija 5/4, 11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1124 промењена је у ELEGANCE GROUP
d.o.o. Beograd-Savski Venac, Херцеговачка бр. 14,
11000 Београд, RS;

Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца пријаве жига рег. број
Ж-2021/0112 промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira
Toljatija 5/4, 11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца пријаве жига рег. број
Ж-2021/0739 промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira
Toljatija 5/4, 11070 , Novi Beograd, RS;

ЗИС / RS / IPO
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 80875
(210) Ж- 2021-44

(181) 15.01.2031.
(220) 15.01.2021.
(151) 16.07.2021.
(732) STRIX d.o.o., Зорана Радмиловића 1,
11271, Сурчин, RS
(540)

(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац, Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(540)

(531) 02.01.12; 02.01.16; 03.09.01; 25.01.06; 26.01.14;
26.01.15; 26.04.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна, златна, бела.
(511) Кл. 25: одећа и обућа; спортска обућа;
поривала за главу (качкети, шешири, капе).
Кл. 29: производи од рибарства; димљена риба;
сирови производи од рибе; конзервирана риба;
прерађевине од рибе; производи од морских плодова.
Кл. 33: вина, појачана вина; жестока пића; ликери;
алкохолни воћни екстрат; горка алкохолна пића.

(531) 25.01.06; 27.01.12; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати, витамини; витамински
додаци у таблетама за справљање газираних
напитака када се помешају са водом; витамински
препарати; витамински препарати и супстанце;
витаминско минерални дијететски додаци исхрани;
витаминско минерални додаци исхрани.
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. 33: алкохолна пића (изузев пива).

(111) 80876
(210) Ж- 2020-2181

(181) 10.12.2030.
(220) 10.12.2020.
(151) 16.07.2021.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 05.07.06; 08.07.05; 08.07.08; 19.03.05;
27.05.01; 27.05.03; 29.01.15
(591) црвена, плава, жута, браон, црна, бела.
(511) Кл. 30: грицкалице на бази кукуруза.
(111) 80877
(210) Ж- 2021-220
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(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 19.07.2021.

(111) 80878
(210) Ж- 2020-2259

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 20.07.2021.
(732) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Light up your world
(511) Кл. 9: телевизијски рисивери; телевизори;
дисплеји за телевизоре; ТВ монитори; дигитална
сигнализација; дисплеји са ЛЕД диодама; паметни
телефони; дисплеји за паметне телефоне; мобилни
телефони; носиви паметни телефони; дигитални сеттоп боксови; софтвер за рачунарске апликације;
софтвер за рачунарске апликације за мобилне
телефоне; софтвер за рачунарске апликације за
телевизоре; таблет рачунари; монитори за рачунаре;
рачунари; преносни рачунари; пуњиве батерије;
пуњачи за пуњиве батерије; камере мрежног надзора;
дигиталне камере; камере са функцијом бежичне
комуникације кратког домета; софтвер за игре за
виртуелну стварност; видео дисплеји који се
монтирају на главу; уређаји за надзор, електрични.
(111) 80879
(210) Ж- 2020-2267

(181) 22.12.2030.
(220) 22.12.2020.
(151) 20.07.2021.
(732) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija,
d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, , SI
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 02.09.01; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, наранџаста, плава.
(511) Кл. 29:
месо; рибе; ћуретина; дивљач;
екстракти од меса; паштете; рибље паштете, намази
од рибе, намаз од филета пастрмке; месне паштете,
паштете од поврћа; намази од меса, намази од
поврћа; ћурећа паштета, кокошја паштета, чајна
паштета, паштета од јетре; паштета од туне; хумус
(намаз од леблебије); ајвар; намази од паприке;
намази од цвекле; намази од хрена; намази од
бундеве; намази од ђумбира; намази од маслина;
млечни намази; намази од путера; крем намази; желе
од меса, желе од рибе, желе од поврћа; конзервирано
месо; пастеризовани производи од меса; кобасице;
ЗИС / RS / IPO
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салама; месне супе; конзервирано, сушено и кувано
воће и поврће; желеи; мармелада; компоти; јаја;
млеко; млечни производи; јестивог уља; масти.
Кл. 35: рекламна активност; објављивање рекламних
текстова; промовисање продаје; оглашавање;
директно оглашавање; истраживање тржишта;
пословни менаџмент; пословна администрација;
канцеларијске функције; услуге оглашавања за
подизање свести јавности о предностима локалне
куповине; пружање информација на мрежним
порталима у вези са комерцијалном продајом која се
односи на производе из локалног извора; маркетинг
и трговина на велико и на мало, укључујући и онлајн продајом, производа са ове листе у класи 29;
маркетинг на велико и мало, укључујући он-лајн
продају хране и пића; кулинарска промоција;
пословне информације и савети за потрошаче;
презентација
и
демонстрација
кухиње
у
комерцијалне или рекламне сврхе;
Кл. 43: нуђење хране и пића; кулинарски догађаји;
дегустације јела; презентација јела; услуге
кулинарског саветовања; добротворне услуге у вези
са снабдевањем храном и пићем; пружање
информација у вези са локално узгајаном храном;
пружање информација у вези са јеловницима или
рецептима за храну и пиће или пружање
информација у вези са храном.
(111) 80880
(210) Ж- 2021-56

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.21;
29.01.04
(591) тамно плава, бела.
(511) Кл. 1: хемијски производи.
Кл. 3:
козметика и тоалетни препарати;
немедицинска средства за чишћење зуба; пасте за
зубе; парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за
косу; препарати за чишћење, средства за бељење.
Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
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Ж
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти;вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за особе са инвалидитетом;апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
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средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти;вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за особе са инвалидитетом;апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 80882
(210) Ж- 2020-1900

(181) 28.10.2030.
(220) 28.10.2020.
(151) 20.07.2021.
(732) ФПМ АГРОМЕХАНИКА ДОО БОЉЕВАЦ,
Ђорђа Симеоновића 25, 19370, Бољевац, RS
(540)

(111) 80881
(210) Ж- 2021-55

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.21;
29.01.01; 29.01.03
(591) зелена, розе, бела.
(511) Кл. 1: хемијски производи.
Кл. 3:
козметика и тоалетни препарати;
немедицинска средства за чишћење зуба; пасте за
зубе; парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за
косу; препарати за чишћење, средства за бељење.
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,
помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
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(531) 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 25.07.21; 26.03.01;
26.03.05; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена РАЛ 3003.
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре; метали
грађевински
материјали;
металне
преносиве
грађевине; материјали од метала за железничке
шине; не-електричне каблове и жице од обичних
метала; браварски производи; мали метални и
гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала;
сефови; производи од обичних метала који нису
укључени у друге класе; руде.
Кл. 7:
мотокултиватори; дискасте косачице са
системом преноса путем ОК вратила и путем
зупчаника; линијске косачице са једном или две
резне летве; ротациони сакупљачи сена; сакупљачи
сена "Сунце"; тракасти сакупљачи сена; растурачи
сена; мулчари за воћарство и виноградарство;
мулчари за ратарство; бочни мулчари; универзални
мулчари;
ротационе
ситнилице;
ротационе
ситнилице за тешке услове рада; ротационе дрљаче;
вучене тањираче; расипачи соли и ђубрива;
тракторске даске за снег; мотокопачице; прикључци
за мотокултиваторе (обртни плуг, плуг, загртач,
вадилица кромпира, фрезер за снег) , резервни
делови за све наведене производе, сходно
конструктивној и каталошкој документацији.
Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
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(111) 80883
(210) Ж- 2020-2255

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 20.07.2021.
(732) International Beer Breweries Ltd. and EckesGranini Group GmbH, 5 Bar Lev Boulevard ,
Ashkelon, 7878102 , IL i Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268
Nieder-Olm, DE
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

PRISUN
(511) Кл. 32: пива; минералне воде (пића); газиране
воде; безалкохолна пића; безалкохолни воћни
напици; воћни сокови; сирупи за пића; приправци за
прављење напитака.
(111) 80884
(210) Ж- 2021-470

(181) 18.03.2031.
(220) 18.03.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) "INVENTA PHARM" Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

ANTIZOLID
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 80885
(210) Ж- 2020-2260

(181) 21.12.2030.
(220) 21.12.2020.
(151) 20.07.2021.
(732) GOLDFOOD 2020 DOO BEOGRADRAKOVICA, OSLOBOĐENJA 39b, Ослобођења
39б, 11000, Београд-Раковица, RS
(740) Ивана Кекић, адвокат, Чингријина 11/5a,
11000, Београд-Звездара
(540)

(531) 01.13.15; 24.17.23; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.01;
27.05.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна боја, бела, златна, жута,-ЦМYК скали:
тамно жута: Ц:24 М:38 Y:95 К:3; жута: Ц:0 М:19
Y:44 К:0; светло жута: Ц:7 М:4 Y:66 К:0.
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; санитарни препарати за
употребу у медицини; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ЗИС / RS / IPO

Ж
ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
дезинфекциона средства.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње.
(111) 80886
(210) Ж- 2020-1486

(181) 04.09.2030.
(220) 04.09.2020.
(151) 20.07.2021.
(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)

draftomat
(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.
(111) 80887
(210) Ж- 2020-2266

(181) 22.12.2030.
(220) 22.12.2020.
(151) 20.07.2021.
(732) BG ELEKTRONIK DOO BEOGRAD, Крунска
28, Београд, RS
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Ж
(740) Адвокат Јована Николић, Бошка Живковића
12ф, Београд
(540)

(531) 26.04.04; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) црна, наранџаста, жута, пинк, црвена, розе.
(511) Кл. 9: торбице за мобилне; USB каблови за
мобилне телефоне; ауто-пуњачи за мобилне телефоне;
врпце [пантљике] за мобилне телефоне; држачи за
мобилне телефоне; заштитне кутије за мобилне
телефоне; кожне футроле за мобилне телефоне; навлаке
за мобилне телефоне; пуњачи за батерије за мобилне
телефоне; слушалице за мобилне телефоне; тастатуре
за мобилне телефоне; торбе и навлаке за мобилне;
торбе и навлаке за мобилне телефоне; траке за мобилне
телефоне; футроле прилагођене за мобилне телефоне;
хендсфри држачи за мобилне телефоне; хендсфри
микрофони за мобилне телефоне; хендсфри слушалице
за мобилне телефоне; чепови против прашине за
утичнице мобилних; мушко-женски адаптери [адаптери
за каблове] за мобилне; мушко-женски адаптери
[адаптери за каблове] за мобилне телефоне; прозирне
заштитне навлаке прилагођене за мобилне телефоне;
торбице за мобилне телефоне од тканине или
текстилног материјала; уређаји за коришћење
мобилних телефона без употребе руку; чепови против
прашине за утичнице мобилних телефона; футроле за
мобилне телефоне од коже или од имитације коже;
заштитне фолије прилагођене за смартфоне; заштитне
футроле за таблет рачунаре; торбице за наочаре;
звучници; soundbar звучници; бежични звучници;
високотонски звучници; звучници за рачунаре; лични
звучници; преносни звучници; дубокотонски звучници
за возила; звучници за преносиве читаче медија;
звучници најнижих тонова; звучници са уграђеним
појачалом; ниско фреквентни звучници [сабвуфери];
преносни вибрацијски звучници; системи озвучења
који чине звучници и кутије за звучнике.
Кл. 18: ранчеви; мали ранчеви.
(111) 80888
(210) Ж- 2021-34

(181) 14.01.2031.
(220) 14.01.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) Preduzeće za spoljnu I unutrašnju trgovinu I
usluge OPTOFORM d.o.o. Beograd-Zemun,
Апатинска 13, Београд-Земун, RS
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(740) Мирјана Вешовић, адвокат, Београдска 43,
Београд-Врачар
(540)

(531) 27.05.01; 28.17.00
(511) Кл. 5: раствори за контактна сочива, раствори
за употребу са контактним сочивима, медицински
препарати за испирање очију.
Кл. 9: 3Д наочаре; наочаре за децу; наочаре за ноћни
вид; наочаре за пливање; наочаре за роњење; наочаре
за скијање; наочаре за снег; наочаре за сунце;
наочаре за сунце са диоптријом; наочаре за читање;
наочаре [оптика]; наочаре са диоптријом; наочаре са
диоптријом за пливање; наочаре са диоптријом за
спорт; необрађена контактна сочива; оквири за
наочаре за вид и за наочаре за сунце; оквири за
наочаре са и без дршки; оквири за сунчане наочаре;
оптичарски производи; оптичка сочива за наочаре;
оптичка сочива за наочаре за сунце; оптичка стакла;
офтамолошка сочива; прогресивна сочива за
наочаре; рамови за наочаре; рамови за наочаре без
дршке; рамови за наочаре направљени комбинацијом
метала и пластике; сигурносне наочаре; ланчићи за
наочаре; ланчићи за сунчане наочаре, кутије за
наочаре, кутије за контактна сочива, офталмомери,
офталмоскопи.
Кл. 35:
дељење рекламних огласа; дељење
рекламног материјала [летака, брошура и штампаног
материјала]; дизајнирање рекламног материјала;
директан маркетинг; дистрибуција и дељење
материјала за оглашавање [летака, проспеката,
штампаних материјала и узорака]; дистрибуција
производа у рекламне сврхе; дистрибуција узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
изнајмљивање продајних штандова; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама;
позиционирање
бренда;
презентација
робе;
промовисање, рекламирање и маркетинг интернет
страница;
промотивне
и
рекламне
услуге;
рекламирање преко телевизије; услуге стварања
бренда; услуге рекламирања преко интернета;
рекламирање
слањем
наруџбеница;
услуге
промотивног маркетинга; услуге малопродаје
наочара; услуге велепродаје наочара и онлајн
велепродаје наочара.
(111) 80889
(210) Ж- 2021-43

(181) 15.01.2031.
(220) 15.01.2021.
(151) 20.07.2021.
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(732) МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје, Огњен Прица 1/1-2, 2436, Кисела вода,
Скопје, MK
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

(531) 05.07.10; 24.17.08; 26.04.03; 27.05.17; 29.01.02
(591) златна, беж и окер.
(511) Кл. 21: пипете за тестирање вина; сифони за
тестирање вина; чаше за пиће; ознаке за декантере;
аератори за вина; стаклене боце (посуде); флаше
(боце); кутлаче за вино.
Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића
која садрже воће; жестока пића; бренди; вино.
Кл. 35: обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; продаја вина на мало; родаја
вина на велико; продаја вина преко интернета.
(111) 80890
(210) Ж- 2021-165

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ
ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА,
Индустријско насеље б.б., 11000, Београд – Падинска
Скела,, RS
(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 29: млеко; напици од млека, у којима
млеко преовлађује.
Кл. 30: сладоледи; слаткиши.
Кл. 35: маркетинг.
(111) 80891
(210) Ж- 2021-166

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК,
ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б.,
11000, Београд – Падинска Скела,, RS
(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)

(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24;
05.05.21; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна, црвена, жута, зелена, тамно плава,
светло плава, љубичаста.
(511) Кл. 29: млеко; напици од млека, у којима
млеко преовлађује.
Кл. 30: сладоледи; слаткиши.
Кл. 35: маркетинг.
(111) 80892
(210) Ж- 2021-161

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК,
ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б.,
11000, Београд – Падинска Скела, RS
(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка ,
11000, Београд
(540)

(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24;
05.05.21; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна. црвена, жута, светло плава, тамно
плава, зелена, љубичаста.
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(531) 01.03.01; 01.15.21; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02;
03.04.24; 05.05.21; 19.03.03; 25.03.25; 27.01.12;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна, љубичаста, плава, зелена, розе,
жута, црвена.
(511) Кл. 29: млеко; напици од млека, у којима
млеко преовлађује.
Кл. 30: сладоледи; слаткиши.
Кл. 35: маркетинг.
(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК,
ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б.,
11000, Београд – Падинска Скела,, RS
(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)

(540)

(111) 80893
(210) Ж- 2021-162

(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24;
05.05.21; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.15
(591) бела, црна, љубичаста, зелена, тамно плава,
светло плава, црвена, жута.
(511) Кл. 29: млеко; напици од млека, у којима
млеко преовлађује.
Кл. 30: сладоледи; слаткиши.
Кл. 35: маркетинг.
(111) 80895
(210) Ж- 2021-160

(181) 01.02.2031.
(220) 01.02.2021.
(151) 20.07.2021.
(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)
(531) 01.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 03.04.02; 03.04.24;
05.05.21; 05.07.18; 19.03.03; 27.01.12; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна, жута, црвена, тамно плава, светло
плава, љубичаста.
(511) Кл. 29: млеко; напици од млека, у којима
млеко преовлађује.
Кл. 30: сладоледи; слаткиши.
Кл. 35: маркетинг.
(111) 80894
(210) Ж- 2021-163

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ
ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА,
Индустријско насеље б.б., 11000,
Београд – Падинска Скела,, RS
(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд

Speltino
(511) Кл. 30: мед са додатком спелте.
(111) 80896
(210) Ж- 2021-155

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) Стефан Лалић ПР Производња колача Ћао
Шећеру Београд, Риге од Фере 15, Београд, RS
(540)

НАМАЗАНКО
(511) Кл. 30:
кондиторски производи; слатки
кремови; воћне посластице; бисквити; ситни колачи;
вафел производи; производи од житарица; торте.
Кл. 35:
услуге малопродаје хране и пића.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
ресторана; информације и савети у вези са
припремањем оброка.
(111) 80897
(210) Ж- 2021-30
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(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)

(531) 01.03.01; 01.03.06; 05.11.11; 06.19.11; 11.03.07;
19.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03
(591) пантоне 364 Ц, пантоне 376 Ц, пантоне Блацк 20%.
(511) 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; витамински напитак.
Кл. 32: Безалкохолни напитак обогађен витаминима
и минералима.
(111) 80898
(210) Ж- 2021-50

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) Друштво за телекомуникације ОРИОН ТЕЛЕКОМ
БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8, Земун поље, RS
(540)

Ж
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера, услуге индустријских анализа,
индустријског истраживања и индустријског дизајна,
услуге контроле квалитета и аутентификације.
(111) 80899
(210) Ж- 2021-49

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) Друштво за телекомуникације ОРИОН
ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8,
Земун поље, RS
(540)

(531) 16.01.05; 26.01.16; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01
(591) PANTONE 2415C.
(511) Кл. 38:
услуге телекомуникације, услуге
дистрибуције телевизије, кабловске телевизије,
дигиталне телевизије, сателитске телевизије; и радио
емитовања и обезбеђивање телекомуникационих
приступа интегрисаној дигиталној платформи у виду
обезбеђене компјутерске/мобилне мреже широког
фреквентног опсега за производњу, дистрибуцију,
пренос, и манипулацију филмова, телевизије и
другог садржаја медија; пренос видео садржаја на
захтев.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера, услуге индустријских анализа,
индустријског истраживања и индустријског дизајна,
услуге контроле квалитета и аутентификације.
(111) 80900
(210) Ж- 2021-48

(531) 16.01.05; 26.04.06; 26.04.16; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01
(591) PANTONE 2415C.
(511) Кл. 38:
услуге телекомуникације, услуге
дистрибуције
телевизије,
кабловске
телевизије,
дигиталне телевизије, сателитске телевизије; и радио
емитовања и обезбеђивање телекомуникационих
приступа интегрисаној дигиталној платформи у виду
обезбеђене компјутерске/мобилне мреже широког
фреквентног опсега за производњу, дистрибуцију,
пренос, и манипулацију филмова, телевизије и другог
садржаја медија; пренос видео садржаја на захтев.
ЗИС / RS / IPO

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) Друштво за телекомуникације ОРИОН
ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8,
Земун поље, RS
(540)
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Ж
(531) 16.01.05; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01
(591) PANTONE 2415C.
(511) Кл. 38:
услуге телекомуникације, услуге
дистрибуције
телевизије,
кабловске
телевизије,
дигиталне телевизије, сателитске телевизије; и радио
емитовања и обезбеђивање телекомуникационих
приступа интегрисаној дигиталној платформи у виду
обезбеђене компјутерске/мобилне мреже широког
фреквентног опсега за производњу, дистрибуцију,
пренос, и манипулацију филмова, телевизије и другог
садржаја медија; пренос видео садржаја на захтев.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера, услуге индустријских анализа,
индустријског истраживања и индустријског дизајна,
услуге контроле квалитета и аутентификације.
(111) 80901
(210) Ж- 2021-364

(181) 04.03.2031.
(220) 04.03.2021.
(151) 20.07.2021.
(732) AGROMARKET d.o.o., Краљевачког батаљона
235/2, 34000, Крагујевац, RS
(540)

MADARIA
(511) Кл. 5: прерпарати за уништавање штеточина
фунгициде, хербициди, инсектициди.
(181) 03.12.2030.
(220) 03.12.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) DIGIMAX DOO, Матије Корвина 22A лок 2,
24000, Суботица, RS
(740) Тања Вуков, Еугена Кумичића 17/11,
24000, Суботица
(540)

козметичке потребе; лепак за вештачке нокте; лепак за
вештачке нокте или трепавице; лосиони за јачање
ноктију; прајмер за нокте [козметика]; препарати за
обнављање ноктију; препарати за уклањање заноктица;
препарати за уклањање надоградње за нокте;
учвршћивачи за нокте; шљокице за нокте; препарати за
уклањање заноктица за козметичке потребе; средства за
сушење лака за нокте у козметици.
Кл. 8: електричне турпије за нокте; неелектричне
турпије за нокте; турпије за нокте; турпије за стопала
[средства за педикир]; електрични и неелектрични
уређаји за маникир; прибор за маникир; штапићи од
наранџиног
дрвета
[прибори
за
маникир];
електрични и неелектрични уређаји за педикир;
прибор за педикир.
Кл. 11: ЛЕД лампе; лампе са ултра-љубичастим
зрацима, који нису за медицинску употребу.
(111) 80903
(210) Ж- 2020-1891

(181) 26.10.2030.
(220) 26.10.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
КИКИНДА, Башаидски друм 62 , 23300, Кикинда , RS
(540)

(111) 80902
(210) Ж- 2020-2124

(531) 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 19: грађевински материјал, цигла и цреп,
блокови за зидање од глине, шупљи опећни блокови
за таванице и сводове, зидне, подне и фасадне
плочице, керамичке глазуре и емајла.
(111) 80904
(210) Ж- 2020-1556

(531) 02.03.02; 03.13.01; 04.02.20; 26.04.14; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела, зута.
(511) Кл. 3: гел лакови за нокте; заштитни слојеви
лака за нокте; лак за нокте; лакови за нокте за
козметичке потребе; лакови за нокте и скидачи лака
за нокте; одстрањивачи лака; подлоге за лак за нокте;
средства за одстрањивање лака за нокте; средства за
уклањање лака за нокте; вештачки нокти;
декоративне налепнице за нокте; завршни премази за
обликовање ноктију [козметика]; козметичка
средства за сушење лака за нокте; креме за
заноктице; креме за нокте; креме за нокте за
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(181) 16.09.2030.
(220) 16.09.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) Samostalna obućarska zanatska radnja Doss
Milivojević Dobrica, Дражмировац б.б., Јагодина, RS
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14, 11090, Београд
(540)
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(531) 03.07.16; 03.07.24; 26.11.12; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвено-бела
(511) Кл. 25: обућа укључујучи и патофне, папуче,
папуче за купатило, сандале за купатило, сандале,
ципеле, улошке за ципеле, потпетице за ципеле,
потпетице за обућу, чизме, получизме, горње делове
обуће, горње делове чизама, врхове обуће, металне
делове за обућу, пертле, еспадриле, чизме за
спортове, скијашке чизме, спортске ципеле,
фудбалске ципеле (копачке), крампове за фудбалске
копачке, обућу за плажу, дрвену обућу (кломпе),
кожне обрубе за обућу, ђонове за обућу, штикле,
штитнике штикли.
(111) 80905
(210) Ж- 2020-1207

(181) 20.07.2030.
(220) 20.07.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) Славиша Шестић, Колубарска 13,
15353, Мајур-Шабац, RS
(540)

(531) 05.07.09; 24.01.10; 24.01.17; 27.05.13; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04
(591) златно жута, плава, зелена.
(511) Кл. 31:
бобичасто воће, свеже (свежа
боровница).
Кл. 41: пренос знања и искуства (обучавање).
Кл. 42: контрола квалитета, саветодавне услуге из
области технологије.
(111) 80906
(210) Ж- 2020-1705

(181) 02.10.2030.
(220) 02.10.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) LABUDOVIĆ NS DOO NOVI SAD, Јована
Солдатовића 3, 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Јелена Ивковић, Игњата Павласа 2-4,
21000 Нови Сад
(540)

Ж
(531) 25.05.02; 26.05.02; 26.05.22; 27.05.13; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена и бела
(526) dat na reč "koktel"
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи; млеко и други млечни
производи.
Кл. 30: какао и замена кафе; пиринач; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; шећер, прашак за пециво; додаци јелима;
зачини;
сосови
и
други
додаци
јелу.
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; слад.
(111) 80907
(210) Ж- 2020-2039

(181) 23.11.2030.
(220) 23.11.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) FERRERO TRADING LUX S.A., 16, ROUTE
DE TRÈVES, L-2633 SENNINGERBERG, LU
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.14; 05.07.06; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03;
29.01.07
(591) браон, бела, тамнозелена, светлозелена.
(511) Кл. 31: Сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семење;
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне
биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за
садњу; живе животиње; храна и пиће за животиње;
слад; орашасти плодови.
Кл. 44: Медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства; узгајање биљака; услуге неге биљака;
консултантске услуге у вези са узгојем биљака.
(111) 80908
(210) Ж- 2020-1888

ЗИС / RS / IPO

(181) 27.10.2030.
(220) 27.10.2020.
(151) 21.07.2021.
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Ж
(732) Košarkaški klub "Borac", Бате Јанковића 112,
32000, Чачак, RS
(540)

(111) 80910
(210) Ж- 2020-2289

(531) 01.01.02; 24.01.03; 24.01.07; 24.01.15; 26.11.07;
27.05.01; 27.05.10; 27.07.03; 28.05.00; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, бела, жута.
(511) Кл. 16: хартија, картон ; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање ;
штампарска слова; клишеи.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињска кожа,
крзно; кофери и путне торбе; кишобрани,
сунцобрани и штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема.
Кл. 24: текстил и текстилни производи ; прекривачи
за кревете и столове.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.

(531) 01.03.06; 06.19.13; 26.01.10; 26.03.02; 26.03.07;
26.03.16; 27.05.03; 27.05.12; 29.01.15
(591) зелена, црвена, плава, бела, жута.
(511) Кл. 29: сухомеснати производи.
Кл. 35:
пословно управљање и организационо
саветовање.

(111) 80909
(210) Ж- 2020-1681

(181) 02.10.2030.
(220) 02.10.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

VORLADIQ
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за медицинску
намену; дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинску или ветеринарску употребу, храна за
бебе; дијететски додаци исхрани за људе и
животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфектанти;
препарати
за
уништавање
штеточина; фунгициди, хербициди.
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(181) 24.12.2030.
(220) 24.12.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) Данило Сеновић and Ђорђе Сеновић,
Видиковачки венац 094/2/14, 11090, БеоградРаковица, RS i Милана Муњаса 003/2, 11000,
Београд-Чукарица, RS
(740) Адвокат Борко Петковић, Димитрија Вученова
14/5, Београд
(540)

(111) 80911
(210) Ж- 2021-28

(181) 12.01.2031.
(220) 12.01.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR ,
Смиљанићева 24, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Страхиња Мавренски, Краљице
Марије 12, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 16: постери; огласни панои од папира или
картона; бележнице, нотеси; албуми; слике; новине;
периодичне публикације; књиге; графички отисци;
фотографије [штампане]; штампане публикације;
штампани роковници; приручници; књижице;
магазини [периодични]; обележивачи за књиге;
честитке, разгледнице; календари.
Кл. 25: боди [женско рубље];доњи веш; собни
огртачи; џемпери; блузе, кошуље; одећа; одела;
готова, конфекцијска одећа; панталоне; шалови,
мараме; плетена одећа [одећа]; капути; сукње;
опрема за бебе [одећа]; папуче; пелерине; одећа за
ЗИС / RS / IPO
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плажу; обућа за плажу; пиџаме; хаљине; сандале;
гаће; грудњаци; огртачи, капути; мантили;
униформе; јакне [одећа]; пуњене јакне [одећа]; одећа
за купање; бадемантили; ципеле; потпетице;
виндјакне; слипови [доњи веш]; неглижеи [доњи
веш]; боди [доњи веш]; бандана мараме; одећа за
гимнастику; одећа од коже; мајице; турбани; маске
за спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа; хеланке
[панталоне]; хаљине на трегере; хаљине без рукава.
Кл. 35:
помоћ у пословном управљању;
консултације у пословном управљању; ажурирање
огласних
материјала;
дистрибуција
узорака;
истраживање тржишта; изнајмљивање огласних
материјала; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
пословна истраживања; услуге односа са јавношћу;
рекламирање преко телевизије; уређивање излога;
услуге рекламних агенција; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
маркетиншка истраживања; компјутерско управљање
подацима; организовање изложби за привредне или
рекламне потребе; пружање пословних информација;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног
простора; промоција продаје за друге; прикупљање
информација у компјутерске базе података;
системација информација у компјутерским базама
података; организовање сајмова; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; услуге праћења штампе;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; писање
рекламних текстова; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
производња
рекламних
филмова;
маркетинг;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
развој
концепта
оглашавања;
изнајмљивање
дигиталних билборда [рекламних паноа]; писање
текстова за рекламне намене; консултације о
стратегији комуникације у односима са јавношћу;
консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; оглашавање на отвореном; услуге
односа са медијима.
Кл. 41: организовање такмичења [образовних или
забавних]; издавање текстова, осим рекламних
текстова; производња филмова, који нису рекламни
филмови; организовање и вођење конференција;
пружање услуга у области забаве и разоноде;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; услуге студија за снимање; писање
сценарија, изузев за рекламне сврхе; монтажа
видеотрака; онлајн издавање електронских књига и
часописа; електронско издаваштво; титловање;
услуге омогућавања коришћења електронских
ЗИС / RS / IPO

Ж
публикација, које се не могу преузимати; фотографске
репортаже; фотографисање; услуге репортерског
извештавања; писање текстова*; организовање и
спровођење концерата; услуге графичке обраде, осим у
рекламне сврхе; организовање модних ревија за забавне
сврхе; писање сценарија; режирање филмова, осим
рекламних филмова.
(111) 80912
(210) Ж- 2020-2177

(181) 09.12.2030.
(220) 09.12.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) Blossom Village društvo sa ograničenom
odgovornošću Sremska Kamenica, Милице
Стојадиновић-Српкиње 18, 21208, Сремска
Каменица-Нови Сад, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.07.13; 28.05.00
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње; храна и пиће за животиње; слад.
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Ж
(111) 80913
(210) Ж- 2020-249

(181) 20.02.2030.
(220) 20.02.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Engap
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; -санитарни препарати за
употребу у медицини;- дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храна за бебе; -дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди;
(111) 80914
(210) Ж- 2020-1579

(181) 18.09.2030.
(220) 18.09.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) ADOC d.o.o. Beograd, Милорада Јовановића
11, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Дејан П. Богдановић, Влајковићева 28,
11000 Београд
(540)

Melaxin
(511) Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
дезинфекциона средства.
(111) 80915
(210) Ж- 2020-1613

(181) 23.09.2030.
(220) 23.09.2020.
(151) 21.07.2021.
(732) PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I
MARKETING PINK INTERNATIONAL
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (SAVSKI VENAC),
Незнаног Јунака 1, 11000 Београд, RS
(540)
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(531) 01.15.21; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена и бела
(511) Кл. 9: 3Д наочаре; close-up сочива; антене;
апарати за даљинско управљање; апарати за интерну
комуникацију; апарати за пренос звука; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
снимање звука; апарати за чишћење дискова са
снимљеним звуком; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; аудио и видео
пријемници; аудио интерфејси; аудио миксете; видео
екрани; видео касете; видео пројектори; видео
рекордери; видео телефони; видео-траке; визири за
шлемове; високофреквентни апарати; говорне цеви;
грамофони; графички елементи за мобилне телефоне
који се могу преузети са интернета; датотеке слика
које се могу преузимати; двд плејери; дигитални
знаци; дигитални рамови за фотографије; диск
драјвери за рачунаре; дискови за снимање звука;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске оловке [за видеодисплеје]; електронске партитуре које се могу
преузети он-лајн; електронске публикације које се
могу преузимати; електронске табле за обавештења;
електронски новчаници који се могу преузимати;
електронски нумерички дисплеји; електронски
планери; емотикони за мобилне телефоне који се
могу преузети; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; интерфејси за рачунаре; касете за видео
игре; касетофони; кациге за виртуелну стварност;
кодиране картице за откључавање; кодиране
магнетне
картице;
кодиране
наруквице
за
идентификацију,
магнетне;
командне
ручице
[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео
игре; компакт дискови [аудио-видео]; компакт диск
плејери; лаптоп рачунари; магнетни носиоци
података; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; меморијске картице за машине за видео
игре; микропроцесори; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; мобилни телефони;
модеми; монитори [компјутерска опрема]; монитори
[компјутерски програми]; навлаке за PDA уређаје
[личне дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за
лаптопове; навлаке за паметне телефоне; наочаре за
сунце;
наочаре
[оптика];
наочаре
против
заслепљивања; наутички апарати и инструменти;
ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; носиви
монитори са видео дисплејем; носиви рачунари;
ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; паметне наочаре;
паметни сатови; панцир прслуци за заштиту од
метака;
подлоге
за
"мишеве";
преносници
ЗИС / RS / IPO
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електронских сигнала; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; радио апарати; радио пејџери;
рачунари; рачунарска меморија, уређаји; рачунарске
софтверске платформе, снимљене или даунлодоване;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер, снимљени; сигурносни рефлектујући
прслуци; сигурносни токени [уређаји за кодирање];
слушалице; слушалице за комуникацију на даљину;
смартфони [паметни телефони]; софтвер за чување
екрана на рачунару, снимљен или даунлодован;
софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети;
софтвери за рачунарске игре, снимљени; таблет
рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; телевизијски апарати; телевизијски
апарати који се покрећу кованицама; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
телекомуникациони преносници; тонски носачи
звука; торбе за лаптопове; украсни магнети; уређаји
за електричне и електронске ефекте за музичке
инструменте; уређаји за пројектовање виртуелних
тастатура; УСБ прикључци; флопи дискови;
флуоресцентни екрани; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; штитници
главе за спорт; штитови за лице за раднике.
Кл. 16: албуми; алманаси; амбалажа за флаше од
папира или картона; аташе мапе; бележнице; беџеви са
именом [канцеларијски прибор]; блокови за цртање;
блокови [канцеларијски материјал]; ваучери; вискозни
папир за умотавање, украсни папир; воштани папир;
грбови [папирни печати]; дописнице за најаву посебних
догађаја; држачи за оловке; држачи оловака; држачи
списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи
страница књига; етикете од папира или картона; заставе
од папира; индекс регистри; календари; карте; картон;
каталози; коверте; конусне папирне кесе; летци,
флајери; листови папира [канцеларијски]; марамице од
папира; марамице од папира за чишћење; навлаке за
картице са именом; надстолњаци од папира; налепнице
[канцеларијски прибор]; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; натписи од папира или
картона; несесери са прибором за писање; огласни
панои од папира или картона; омотачи за флаше од
картона или папира; омоти за папир; омоти
[канцеларијски материјал]; памфлети; папир; папир за
копирање; папир за писање; периодичне публикације;
плакати од папира или картона; пластификатори
докумената за канцеларијску употребу; подлоге за
писање; подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; постери; прекривачи столова од папира; свеске;
светлећи папир; столњаци од папира; стоне салвете од
папира; фасцикле за списе [канцеларијски прибор];
фасцикле [канцеларијски материјал]; штампане
публикације; штампане ствари; штампани материјал
ЗИС / RS / IPO
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[вискока штампа]; штампани роковници; штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски комплети,
покретни [ канцеларијски реквизит].
Кл. 35:
ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица; дистрибуција
рекламног
материјала;
економске
прогнозе;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације;
изнајмљивање
канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне
или
маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији комуникације у односима са јавношћу;
консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; непосредно оглашавање путем поште;
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 саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
сајмова; писање рекламних текстова; писање
текстова за рекламне намене; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спортских догађаја; 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; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; системација информација у
компјутерским
базама
података;
тражење
спонзорства; управљање програмима лојалности
потрошача; уређивање излога; услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
корпорагивне комуникације; 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
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малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге посредовања
у трговини; услуге праћења тржишта; услуге
праћења штампе; услуге телемаркетинга; циљни
маркетинг.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; омогућавање
приступа рачунарским базама података; 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
честитки путем интернета; пружање информација у
области телекомуникација; пружање услуга онлајн
форума; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; радио комуникације;
сателитски пренос; телеграфске услуге; телефонске
комуникације;
телефонске
услуге;
услуге
видеоконференција; услуге говорне поште; услуге
електронског билтена [тепекомуникационе услуге];
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
Кл. 41:
дистрибуција филмова; електронско
издаваштво; забава посредством радија; издавање
текстова, осим рекламних текстова; изнајмљивање
аудио опреме; изнајмљивање аудио снимака;
изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање видео
трака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање
опреме за осветљаваље позоришних и телевизијскох
студија; изнајмљивање радио и телевизијских
апарата; изнајмљивање синематографских апарата;
изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање
филмова; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
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; организоваље и
вођење образовних форума уживо; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање такмичења [образовних или забавних];
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писање сценарија; писање текстова; писање
сценарија, изузев за рекламне сврхе; подучавање;
пренос знања и искуства [обучавање]; 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 корисничких оцена у забавне и културне
сврхе; пружање корисничких прегледа у забавне и
културне сврхе; пружање услуга у области забаве и
разоноде; пружање услуга у области образоваља;
режирање филмова, осим рекламних филмова;
снимање видеорекордером; телевизијска забава;
титловање; услуге графичке обраде, осим у рекламне
сврхе; услуге игара пружених онлајн са рачунарске
мреже; услуге караока; услуге монтаже видео записа
за манифестације; услуге музеја [презентације,
изложбе]; услуге ноћних клубова [забава]; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; услуге репортерског
извештавања; услуге синхронизовања; услуге
стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев; услуге стављаља 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.
(111) 80916
(210) Ж- 2021-138

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Никола Јоветић and Данијела Јоветић,
Видиковачки венац 27, 11000, Београд, RS i
Видиковачи венац 27, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Вук Божовић, Булевар деспота
Стефана 81, 11000, Београд
(540)

(531) 02.03.01; 02.03.02; 02.03.23; 27.05.01
(511) Кл. 3: балзами за косу; боје за косу; лакови за
косу; лосиони за косу; неутрализатори за трајно
коврџање косе; препарати за коврџање косе;
производи за исправљање косе; шампони; шампони
за суво прање; биљни екстракти за козметичке
намене; басма [козметичка боја]; козметички сетови;
ЗИС / RS / IPO
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препарати од алое вере за козметичке намене;
препарати за бељење [скидање боје] за козметичку
употребу; лосиони за козметичку употребу; масти за
козметичку употребу; помаде за козметичку
употребу; балзами, осим за медицинске сврхе;
шампони за кућне љубимце [немедицински
препарати за негу]; шампони за животиње
[немедицински препарати за негу].
Кл. 26: вештачка коса; људска коса; плетена коса;
праменови косе; продужеци косе; увијачи косе,
електрични и неелектрични; перике; мреже за косу;
пантљике за косу; траке за косу; украси за косу;
шнале за косу; шналице за косу; капе за бојење косе;
капе за фарбање косе; папир за увијање косе; шнале
за увијање косе.
Кл. 44: имплантација косе; изнајмљивање уређаја за
обликовање косе; услуге салона лепоте; услуге
фризерских салона.
(111) 80917
(210) Ж- 2021-294

(181) 23.02.2031.
(220) 23.02.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

YUGEN
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се
користе за загревање цигарета или дувана у циљу
ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; електронски уређаји за
пушење; електронске цигарете; електронске цигарете
као замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина;
орални вапоризатори за пушаче, дувански производи
и замене за дуван; артикли за пушаче електронских
цигарета; делови и опрема за наведене производе из
класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се
загревају и дуванских штапића који се загревају;
пуњиве електронске кутије за цигарете.
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(111) 80918
(210) Ж- 2021-98

(181) 22.01.2031.
(220) 22.01.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Невена Анђелић, Николаја Гогоља 28а,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.22; 28.05.00; 29.01.15
(591) љубичаста, зелена, жута, наранџаста, плава.
(511) Кл. 5: освеживачи за аутомобиле; препарати за
дезодорисање ваздуха.
Кл. 16: комади од картона; уметничка дела од
картона; уметничка дела од папира и картона; посуде
од ребрастог картона; календари; налепнице од
папира, самолепљиве.
Кл. 21: термо шоље; термо шоље за путовања.
(111) 80919
(210) Ж- 2021-202

(181) 08.02.2031.
(220) 08.02.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Институт за стандардизацију Србије,
Стевана Бракуса2, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.07; 26.04.09; 26.11.11; 29.01.01;
29.01.06
(591) сива-(CMYK-71-54-42-17); црвена- (CMYK-4100-95-0).
(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. 9: апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за
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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 кованицама; 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 особе са инвалидитетом; апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за дојење;
апарати, уређаји и производи за сексуалне
активности.
Кл. 11: апарати и инсталације за осветљавање,
грејање, хлађење, производњу паре, кување, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
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. 17:
непрерађена и полупрерађена гума,
гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових
материјала; пластика и смоле у екструдираном
облику за употребу у производњи; материјали за
непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви и црева.
Кл. 19: грађевински материјали, неметални; круте
цеви за градњу , неметалне; асфалт, смола, катран и
битумен; преносиве конструкције, неметалне;
споменици, неметални.
Кл. 22: конопци и узице; мреже; шатори и цираде;
надстрешнице, цираде од текстила или синтетичког
материјала; једра; џакови за транспорт и
складиштење материјала без амбалаже у ринфузи;
материјали за постављање и пуњење, осим папира,
картона, гуме или пластике; сирови влакнасти
текстил ни материјали и замене за њих.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
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Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 80920
(210) Ж- 2021-197

(181) 04.02.2031.
(220) 04.02.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Вино Жупа-А.Д., Крушевачка 36, 37230,
Александровац, RS
(540)

(531) 01.15.05; 04.03.03; 05.07.10; 27.05.04; 27.05.09;
29.01.01; 29.01.08
(591) црнаC:0, M:0, Y:0, K:100; црвена C:2, M:100, Y:100, K:1.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива)-вино.
(111) 80921
(210) Ж- 2021-292

(181) 23.02.2031.
(220) 23.02.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) GHARDA CHEMICALS LIMITED, Gharda
House 48, Hill Road, Bandra, 400050, Mumbai, IN
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

Cyperguard
(511) Кл. 5: пестициди; пољопривредни пестициди;
домаћи пестициди; пестициди за пољопривредне
сврхе; пестициди за пољопривредну употребу;
пестициди за домаћу употребу; пестициди у
хортикултурне сврхе; пестициди за хортикултурну
употребу; пестициди за индустријске сврхе;
пестициди за индустријску употребу; инсектициди;
инсектицини
препарати;
инсектициди
за
пољопривредне
сврхе;
инсектициди
за
пољопривредну употребу; инсектициди за домаћу
употребу; фунгициди; биолошки фунгициди;
фунгициди, хербициди; фунгициди у пољопривредне
сврхе; фунгициди за пољопривредну употребу;
фунгициди за домаћу употребу; фунгициди у
хортикултурне сврхе; фунгициди за хортикултурну
употребу; хербициди; водени хербициди; биолошки
хербициди; фунгициди, хербициди; хербициди за
пољопривредне сврхе; хербициди за пољопривредну
употребу; хербициди за домаћу употребу.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 80922
(210) Ж- 2021-107

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Lafarge BFC d.o.o. Beočin, Трг БФЦ 1,
213000, Беочин, RS
(540)

(531) 26.04.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава са примесом сиве боје.
(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) 80923
(210) Ж- 2021-195

(181) 05.02.2031.
(220) 05.02.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) АРТ ИВАЛ д.о.о., Аутопут за Загреб 201,
11283, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17
(591) црна и бела.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови,компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; брашно и производи од
житарица; хлеб,пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладоледи; сорбеи и други јестиви лед;
шећер, мед; додаци јелима; зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу.
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; воћни напици и
воћни сокови; сирупи и други безалкохолни
препарати за прављење напитака.
(111) 80924
(210) Ж- 2021-301

ЗИС / RS / IPO

(181) 23.02.2031.
(220) 23.02.2021.
(151) 21.07.2021.

Ж
(732) MITSUBISHI CORPORATION, 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 100-8086, Tokyo, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

MITSUBISHI
(511) Кл. 7: котлови за парне машине, цеви за
котлове; парне турбине / гасне турбине за копнену и
поморску употребу, водене турбине, ветротурбине;
системи за производњу електричне енергије,
постројења за комбиноване циклусе, геотермалне
електране,
постројења
за
когенерацију,
ветрогенератори; нуклеарне електране и опрема за
исте, апарати за деконтаминацију за употребу у
нуклеарним електранама; машине за индустријску /
поморску / пољопривредну употребу, делови и
додаци за исте; мотори за генераторе, делови и
додаци за исте; дизел мотори, делови и додаци за
исте; гасни мотори, делови и додаци за исте; парни
мотори, млазни мотори, мотори за чамце, бризгаљке
за моторе, уређаји за паљење мотора, вентили за
моторе; генератори електричне енергије, делови и
додаци за исте; генератори дизел мотора, делови и
додаци за исте; генератори гасних мотора, делови и
додаци за исте; електрични мотори осим за копнена
возила; турбопуњачи, делови и додаци за исте;
погонски механизми изузев за копнена возила;
механизми за управљање за погонске моторе /
моторе; пумпе, центрифугалне пумпе, турбо
молекуларне вакуумске пумпе, машине за дување за
компресију / издувавање и транспорт гасова, апарати
за одвајање гасова адсорпцијом са променљивим
притиском, компресори за климе и фрижидере,
кондензационе
јединице;
центрифуге
за
пречишћавање
нафте
и друге
центрифуге;
пречишћивачи нафте, ротациони бубањ филтери,
хоризонтални
нагибни
филтер,
аутоматска
самочишћујућа цедила, хемијски реактори и сродни
хемијски апарати; мешалице; аутоклави; измењивачи
топлоте; сакупљачи муља; постројења сумпорне
киселине, полиацетална постројења, постројења за
континуирану екстракцију јестивог уља, постројења
за синтезу формалина, етиленска постројења,
постројења чађе; машински алати, апарати за
машинску обраду помоћу уређаја који се
контролишу преко рачунара, алати за сечење, сврдла
за бушење, шипке за бушење, карбидни алати,
калупи, ротори, брусилице, глодалице; ваљкасти
мостови, млинске дизалице, дизалице за контејнере,
кранови за пренос, плутајуће дизалице, пењајуће
дизалице, истоваривачи, утоваривачи, кранови,
тракасти транспортери, апарати за руковање
утоваром и истоваром; машине за производњу
гвожђа и челика, ваљаонице; машине за ливење
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пластике; вулканизатори за гуме; текстилне машине;
машине за прављење и прераду папира; машине за
паковање хране, машине за вакуумско паковање,
опрема за флаширање и конзервирање, пуњачи за
боце, чистачи за боце, пуњачи за конзерве, апарати
за заптивање конзерви; пресе за индустријске
потребе; штампарске машине, офсет пресе, веб офсет
пресе; машине за прање (веша); роботи за
индустријску употребу; јединице за бушење на мору,
постројења за производњу нафте и гаса, постројења
за складиштење и дистрибуцију нафте и гаса;
грађевинске машине, хидраулични копачи, машине
за асфалтирање путева, машине за прављење путева,
машине за рециклирање путне површине, гредери,
машине за бушење, багери гусеничари, штитне
машине; хидраулична опрема; квачила изузев за
копнена возила; карбуратори; преносници снаге,
мењачи / редуктори изузев за копнена возила,
претварачи
обртног
момента;
опруге;
пољопривредне машине, пољопривредни трактори,
ротирајуће фрезе, моторне фрезе, комбајни за жетву,
комбајни за вршидбу, машине за превоз необрађених
садница; косилице за траву, косилице за травњаке,
сушаре за жито, љуштилице; лифтови, покретне
степенице, покретне траке, индустријске машине за
шивење, мотори квачила за машине за шивење,
мотори квачила, електрични мотори, генератори,
делови и додаци за исте; електронски контролисана
јединица за убризгавање, дистрибутори за моторна
возила,
калемови
за
паљење
аутомобила,
електронски контролисан повратни карбуратор,
калемови за паљење, упаљачи, машине за
пречишћавање воде, генератори парних турбина,
мотори са преносником, кућне пумпе, дизалице,
стартер мотори за возила, табле са прекидачима,
електронски контролисана кућишта лептира за гас за
возила; машине за електрично пражњење, апарати са
јонизованим
кластер
снопом,
машине
са
цилиндричним стезаљкама, шавни заваривачи,
машине за индукционо грејање за гвожђе и челик,
индустријски роботи за уређаје за дизање,
регулатори, магнетни вентили, вучне машине без
зупчаника, вентилатори за моторе и машине, нафтне
ротационе вакуум пумпе, аератори, машине за
стварање топлоте, електрично контролисане машине
за шивење, стартери за моторе и погонске моторе,
серво мотори за машине за шивење, побуђивачи без
четкица, динамо генератори, хидро турбински
генератори, генератори за модулацију ширине
импулса, електрични кућни миксери, кућне машине
за прање веша, машине за пеглање, електричне
кухињске машине; нафтни филтери за возила,
ваздушни филтери за возила, клипови мотора;
делови и додаци за горе наведену робу; 3д
штампачи; о-прстенови (делови машина); прстенови
за маст (делови машина); заптивке за моторе са
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унутрашњим сагоревањем; металне заптивке за
моторе возила; заптивке које нису од метала, за
моторе возила; електрични усисивачи; серво мотори;
машине за ласерску обраду за аутоматизацију
фабрика; турбински генератори; покретне траке;
соларни генератори; актуатори за возила; покретачи
убризгавања за копнена возила; магнетори за
копнена возила; машине и алати за обраду метала;
машински алати за обраду метала; машине за сечење;
алати за сечење за машинерију; главе за бушење
(делови машина); бушилице (делови машина);
бургије (делови машина); крајњи млинови (делови
машина); сечива (делови машина); глодалице (за
обраду метала); машине за бушење (за обраду
метала); резачи зупчаника (машински алати); резни
улошци и резни врхови за употребу са алатом за
сечење; ручни алати на електрични погон;
електричне бушилице (ручне); алати од цементног
карбида (машине); алати за сечење од цементног
карбида; врхови од цементног карбида; алати за
сечење од синтерованог цбн (кубичног бор нитрида);
дијамантски алати за сечење за машине; алати за
сечење метала са дијамантским врхом; дијамантске
бургије за машине; алати за сечење од синтерованог
дијаманта; калупи и матрице за формирање метала;
уређаји за држење машинског алата; навојна сврдла
(машински алати); стезне главе (делови машина);
брусеви (делови машина); стезне чауре (делови
машина); држачи алата (делови машина); осовине
(делови машина); машине и апарати за примарно
обликовање метала; машине и апарати за секундарно
обликовање метала; механичке пресе (за обраду
метала); ковачке машине; машине за обликовање
жице; рударске машине и апарати; рударске машине;
штампарске плоче; машине и апарати за израду
штампарских плоча.
Кл. 9: јединице за електронску контролу погонских
мотора за копнену / индустријску / поморску /
пољопривредну употребу, делови и додаци за исте;
јединице за електронску контролу погонских мотора
за генераторе, делови и додаци за исте; упаљачи за
возила, рачунарски сервери, лабораторијски апарати
и инструменти, апарати за хроматографију за
лабораторијску употребу, узбуђивачи без четкица;
апарати за пренос, електрични контролери за серво
моторе,
електричне
мреже
за
фабричку
аутоматизацију, интерфејси за комуникацију човека
и машине за фабричку аутоматизацију, ласерски
сензор
померања,
апарати
за
управљање
терминалима за фабричку аутоматизацију, монитори
на додир, сензори вида за фабричку аутоматизацију,
рентген апарати који нису за медицинску употребу,
пуњачи за батерије, соларни панели за производњу
електричне енергије, зидови са екранима, јастучићи
за слушалице, слушалице, модеми, апарати за
снимање звука, дискови за снимање звука, апарати за
ЗИС / RS / IPO
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репродукцију звука, апарати за пренос звука,
наочаре, наочаре за сунце, сензори угаоне брзине,
уређаји за контролу ваздушних јастука за
аутомобиле, аудио-визуелна опрема за возила,
апарати за електронску наплату путарине, сензори
удара за возила, сензори за мерење температуре
улазног ваздуха, јединице за електронску контролу
гаса које се налазе унутар возила, уређаји за снимање
слика који се налазе унутар возила, апарати за
моторно управљање, навигациони инструменти за
возила, сензори температуре уља, сензори притиска,
ретровизор камере за возила, сензори окретања,
индикатори брзине, термостати за возила, торбе за
адаптиране лаптопове, апарати за рачунарство у
облаку, софтвер за рачунарске игре, рачунарски
хардвер, рачунарски програми који се могу преузети
са интернета, рачунарске софтверске апликације које
се могу преузети са интернета, електронске
публикације које се могу преузети са интернета,
датотеке са сликама које се могу преузети са
интернета, датотеке са музиком које се могу
преузети са интернета, електрични апарати за
надзор, кодиране магнетне картице, интерфејси за
рачунаре, микропроцесори, апарати за надзор, осим
за медицинске потребе, мишеви (рачунарске
периферије), подлоге за мишеве за рачунаре,
оптички медији за податке, снимљени рачунарски
оперативни системи, смарт картице (картице са
интегрисаним колима), апарати за безбедност возног
саобраћаја,
фотокопири
(фотографски,
електростатични, термички), електричне мреже за
постројења за третирање воде, предајници за
откривање постројења за воду и канализацију,
конектори за жице за електричну енергију,
амперметри, апарати за мерење, апарати за мерење
радијације,
ваге,
индикатори
температуре,
волтметри, апарати за мерење протока воде,
кондензатори за заштиту електричних машина,
исправљачи струје, електричне арматуре, електрични
контакти, трансформатори електричне струје,
електричне мреже за генерисање електрицитета,
опрема за пренос и дистрибуцију електричне
енергије, електрични терминали, електрични
трансформатори
волтаже,
електричне
жице,
појачивачи електричне енергије, контролни панели
за електричну енергију, апарати за праћење
потражње за електричном енергијом, детектори
цурења електричне енергије, терминали за
електричну енергију, апарати за репродукцију звука,
апарати за мерење енергије, мерачи фреквенције, лед
контролери,
фотонапонски
модули,
утикачи,
утичнице и други контакти (електричне везе),
уређаји за напајање за соларне генераторе, мерачи
фактора снаге, наочаре за очи, соленоидни вентили
(електромагнетни прекидачи), филтери за сузбијање
пренапонског напона, симулатори хируршких
ЗИС / RS / IPO

Ж
операција, претварачи, апарати за непрекидно
снабдевање електричном енергијом, преднапонске
заштите, машине за преношење светлосних снопова,
апарати за емитовање, футроле за паметне телефоне,
апарати за размену података, доплер радари, гпс
апарати, апарати високе фреквенције, апарати за
пренос слике, апарати за међусобну комуникацију,
апарати за приказивање слике великих размера,
ласерски скенери, апарати за мобилно мапирање,
оптички прекидачи, заштитне фолије прилагођене за
паметне телефоне, сателити за потребе науке,
сателити за научне потребе, контролери екрана,
штапови за селфије, апарати који штите од
електромагнетних таласа, екрани са ознакама,
паметни телефони, паметни сатови, сонари,
телекомуникациони каблови, примопредајници,
видео екрани, видео телефони, микроталасне цеви,
уређаји високе фреквенције, иц чипови, ласерске
диоде, уређаји за комуникацију оптичким влакнима,
полупроводничке плочице за израду интегрисаних
кола, регулатори електричних светала, електричне
мреже за градњу аутоматизације, апарати за
управљање енергијом у зградама, безбедносни
системи за зграде, 3д наочаре, уређаји за
упозоравање у случају крађе, ваге, читачи кодова,
инкубатори са сталном температуром, апарати за
прикупљање и анализу података, дигитални знакови,
ронилачки апарати, који нису за спорт, маске за
прашину, чепови за уши за пливаче, овоскопи,
електричне браве, апарати за везивање електрода,
електроде, ергометри, одећа отпорна на ватру,
слушалице, инкубатори, механички саобраћајни
знакови или саобраћајни знакови који светле,
магнетни поклопци, микропроцесори, филмски
пројектори, бројачи корака, заштитне кациге, лењири
(мерни инструменти), клизни шестари, симулатори
спортског тренинга, метрови, епрувете, мерачи воде,
уређаји за снимање слике, апарати за контролу
бојлера, електрични апарати.
Кл. 37: бродоградња; производња авионских и
ваздухопловних
машинских
система;
услуге
поправке и одржавања бродова, апарата бродских
погона као што су контраплотни пропелери,
челичних структура као што су мостови, опреме за
вентилацију
тунела,
челичних
резервоара,
хидрауличних
капија,
челичних
стогова,
аутоматизованих
система
за
паркирање,
аутоматизованих дизалица за пренос контејнера;
услуге поправке и одржавања ваздухопловних
мотора, мотора флотила, свемирских система,
пројектила; услуге уградње, поправке и одржавања
бојлера, парних турбина, гасних турбина, водених
турбина, погонских мотора за копнену /
индустријску / поморску / пољопривредну употребу,
погонских мотора за генераторе, хемијских
постројења, и индустријских постројења; услуге
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градње, уградње, поправке и одржавања постројења
за генерисање електричне енергије, нуклеарних
електрана, система покретних трибина за велике
стадионе;
услуге
поправке
и
одржавања
пољопривредних машина, грађевинских машина,
хемијских машина, машина за производњу гвожђа и
челика, машина за бризгање пластике; услуге
поправке и одржавања пумпи, вентилатора,
преносних уређаја; услуге поправке и одржавања
машина за пулпу и папир, штампарских машина,
машина за прераду папира, машина за паковање
хране; услуге уградње, поправке и одржавања
постројења за спречавање загађења ваздуха,
структура контроле животне средине, расхладних
постројења, постројења за климатизацију; услуге
поправке
и
одржавања
машинских
алата,
индустријских робота, турбокомпресора, виљушкара,
трактора, посебних возила; услуге надзора
грађевинских
радова
и
услуге
планирања
грађевинских радова; градња, реконструкција, и
рестаурација стамбене, малопродајне, хотелске,
комерцијалне, индустријске и институционалне
својине; изградња објеката нискоградње; управљање
грађевинским радовима на пројектима изградње
објеката нискоградње и инфраструктуре; услуге
уградње, поправке и одржавања апарата за климу,
електричних апарата, лифтова, покретних степеница,
покретних плочника, опреме за замрзавање, опреме
за грејање, апарата за осветљење и телефона; услуге
уградње, поправке и одржавања рачунарског
хардвера, канцеларијских машина и опреме; услуге
уградње, поправке и одржавања филмских
пројектора, фотографских апарата, електричних
жица или каблова, радио пријемника, телевизијских
пријемника, електронских апарата, противпожарних
аларма, противпровалних апарата, уређаја за мерење
и испитивање, апарата за осветљење, медицинских
апарата, симулационих апарата, сигналних апарата и
електричних апарата за возила, дијагностификовања
зграда, електричних инсталација, инсталација за
електричну комуникацију; одржавање и поправка
возила, полирање возила, лубрикација возила,
подмазивање возила, прање возила, чишћење возила,
третирање возила против корозије, сервисне станице
за возила, изнајмљивање возила, реконструкција
возила, уградња опреме за возила; поправка и
одржавање 3д принтера; даљинско праћење радног
стања лифтова, покретних степеница и покретних
плочника; даљинско праћење радног стања клима
уређаја, грејања, водовода и санитарије за зграде;
даљинско праћење радног стања грађевинске опреме;
пружање информација о даљинском праћењу радног
стања грађевинске опреме; даљинско праћење
поправке и одржавања пољопривредних машина и
пружање информација у вези са истим; даљинско
праћење возног стања возила; даљинско праћење
114

Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8
стања товара и терета возила; даљинско праћење
физичког стања путника возила; даљинско праћење
радног стања фабрика и постројења; поправка и
одржавање машина за обраду метала; поправка и
одржавање машина и апарата за електронску
комуникацију; поправка и одржавање машина за
дистрибуцију и контролу електричне енергије;
поправка и одржавање генератора електричне
енергије / генератора са дизел мотором / генератора
са мотором на гас; поправка и одржавање машина за
телекомуникацију; уградња система за мрежну
комуникацију.
(111) 80925
(210) Ж- 2021-407

(181) 09.03.2031.
(220) 09.03.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080,
Београд, RS
(540)

ERTAZNA ЕРТАЗНА
(531) 28.05.00
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 80926
(210) Ж- 2021-295

(181) 23.02.2031.
(220) 23.02.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

AMMIL
(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
ЗИС / RS / IPO
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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.
(181) 04.02.2031.
(220) 04.02.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) NIKKU DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Вука
Караџића 4, 11000, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Ж
(540)

(111) 80927
(210) Ж- 2021-192

(531) 26.04.18; 27.05.13; 29.01.06
(591) сива, беж
(511) Кл. 18: ташне; торбе; новчаници; ранчеви;
несесери.
Кл. 24: прекривачи; постељина; завесе од текстила;
пешкири; навлаке за јастуке; заштитна постељина за
дечије креветиће; вреће за спавање; декоративни
украси од текстила за собу; балдахини.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 26: украси за косу.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје у области
одеће, обуће, покривала за главу, украса за косу,
прекривача, постељина, завеса од текстила, пешкира,
навлака за јастуке, заштитних постељина за дечије
креветиће, врећа за спавање, декоративних украса од
текстила за собу, балдахина, торби, ташни,
новчаника, ранчева, наочара за вид, наочара за сунце,
скијашких
наочара;
оглашавање;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн продаја;
продаја наручивањем путем поште; презентација
производа путем средстава комуникације у сврху
продаје на мало.
(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Panther Enterprise d.o.o., Андрије Смиљанића
12, 31210 , Пожега, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд

(531) 14.07.09; 17.05.13; 17.05.15; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) црвена, бела, зелена.
(511) Кл. 8:
ручни алат који се користи за
постављање керамичких и других плочица; ручни
алат, наиме, нивелатори за уметање између суседних
плочица и подних модула; ручни алат који се
користи приликом поплочавања плочицама; ручни
инструменти који се користе у поплочавању подова
и зидова; ручни алати за нивелисање плочица и
одређивање размака између плочица; ручни алат
наиме, нивелатори, одстојници и носачи који се
користе у поплочавању подова и зидова; ручни алат,
наиме, клинови и клипсе које се користе за
постављање керамичких и других плочица; завртаљ
одстојници за поплочавање подова и зидова; ручни
одвијачи за одстојнике за плочице; ручна клешта за
одстојнике за постављање плочица.
Кл. 19: материјали, неметални, за градњу и изградњу
Кл. 37: услуге инсталирања свих врста подних и
зидних облога; услуге постављања свих врста
подних и зидних плочица.
(111) 80929
(210) Ж- 2021-81

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Panther Enterprise d.o.o., Андрије Смиљанића
12, 31210 , Пожега, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(111) 80928
(210) Ж- 2021-82

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.02.08; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 8:
ручни алат који се користи за
постављање керамичких и других плочица; ручни
алат, наиме, нивелатори за уметање између суседних
плочица и подних модула; ручни алат који се
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Ж
користи приликом поплочавања плочицама; ручни
инструменти који се користе у поплочавању подова
и зидова; ручни алати за нивелисање плочица и
одређивање размака између плочица; ручни алат
наиме, нивелатори, одстојници и носачи који се
користе у поплочавању подова и зидова; ручни алат,
наиме, клинови и клипсе које се користе за
постављање керамичких и других плочица; завртаљ
одстојници за поплочавање подова и зидова; ручни
одвијачи за одстојнике за плочице; ручна клешта за
одстојнике за постављање плочица.
Кл. 19:
материјали, неметални, за градњу и
изградњу.
Кл. 37: услуге инсталирања свих врста подних и
зидних облога; услуге постављања свих врста
подних и зидних плочица.
(111) 80930
(210) Ж- 2021-181

(181) 03.02.2031.
(220) 03.02.2021.
(151) 21.07.2021.

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

VAXPRUMI
(511) Кл. 5: препарати за вакцине.
(111) 80933
(210) Ж- 2021-168

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) ESCO Group LLC, 2141 NW 25th Ave Portland,
, OR 97210, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NEMISYS
(511) Кл. 7: делови за кашике за рударске и
грађевинске машине и багере, наиме, зуби за копање,
адаптери за зубе, заштитне капице, навлаке и делови
за причвршћивање; системи са ливеним оштрицама
за кашике који се састоје од зуба за копање, адаптера
за зубе, заштитних капица, навлака и делова за
причвршћивање.
(111) 80934
(210) Ж- 2021-176

(181) 03.02.2031.
(220) 03.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Иван Љубичић, Булевар Арсенија Чарнојевића
44, 11070, Београд, RS
(540)
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за људску
употребу.
(111) 80931
(210) Ж- 2021-90

(181) 22.01.2031.
(220) 22.01.2021.
(151) 21.07.2021.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

VAXNEUVANCE
(511) Кл. 5: препарати за вакцине.
(111) 80932
(210) Ж- 2021-89
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(181) 22.01.2031.
(220) 22.01.2021.
(151) 21.07.2021.

(531) 03.11.01; 17.02.13; 17.02.17; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.12
(511) Кл. 9: СD-I-дискови [интерактивних компакт
дискови]; DVD- дискови; DVD дискови са
снимљеним музичким садржајем; LP плоче; аудиодискови; аудио-касете; аудио-траке са музичким
садржајем; видео записи музичког садржаја; видео
записи са музичким садржајем који се могу преузети;
грамофонске плоче; дигитална музика која се може
преузети; дигитална музика која се може преузети са
МР3 интернет страница; дигитална музика која се
може преузети са интернета; дискови за снимање
звука; звучни записи музичког садржаја; звучни
записи са музичким садржајем; интерактивни DVD-
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дискови; интерактивни компакт-дискови и СD-RОМдискови; компакт-дискови; компакт-дискови [аудио
и видео]; компакт-дискови за складиштење звука;
компакт-дискови за складиштење података; компактдискови са музичким садржајем; кутије за компактдискове или DVD-дискове; мелодије звона, слике и
музика који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; музичке
датотеке, фајлови, које се могу преузимати; музички
звучни записи који се могу преузети; оптички
дискови са музичким садржајем; навлаке за паметне
телефоне; оптички компакт дискови [ЦД-ром];
пластичне и картонске кутије прилагођене за чување
плоча; подлоге за "мишеве"; снимљени видеодискови и траке; снимљени компакт дискови; торбе
за дигиталне уређаје за репродукцију музике;
унапред снимљени СD-I-дискови [интерактивни
компакт дискови]; унапред снимљени DVD-дискови;
унапред снимљени аудио дискови; унапред
снимљене аудио касете; унапред снимљени видеодискови; унапред снимљене аудио траке са музичким
садржајем; унапред снимљене музичке аудио траке;
унапред снимљене музичке видео траке; унапред
снимљени музички видео записи; унапред снимљени
музички компакт диско ви; унапред снимљени
компакт дискови; футроле за паметне телефоне;
футроле за уређај е за складиштење музике;
штампане плоче.
Кл. 14: беџеви од племенитих метала; накит; златно
прстење; минђуше; наруквице [накит]; наруквице од
везеног текстила [ накит]; наруквице од дрвених
перлица; наруквице од перлица; наруквице од
племенитих метала; позлаћено прстење; посребрено
прстење; привесци [накит]; привесци за кључеве
[прстенови за кључеве са ситним украсима или
украсним привесцима]; привесци за кључеве од
вештачке коже; привесци за кључеве од коже;
привесци за кључеве од метала; привесци за кључеве
од неплеменитих метала; привесци за кључеве од
племенитих метала [дрангулије или привесци];
привесци за кључеве у облику плочица; привесци за
огрлице; привесци за наруквице; привесци за
ланчиће; прстење [накит]; огрлице [накит]; сатови и
часовници, електрични; сатови као накит.
Кл. 16: беџеви од картона; беџеви од папира;
брошуре; визит карте; визит картице; гумени печати;
гумени печати за документа; гумице за брисање;
грбови [папирни печати]; дечије радне свеске;
жигови [печати]; зидни календари; календари;
календари са кидањем страница; комеморативне
маркице [печати]; кутије за печате; леци, флајери;
леци; механичке оловке; музичке партитуре у
штампаном облику; музичке честитке, разгледнице;
музички магазини; налепнице које се наносе пеглом;
налепнице за бранике аутомобила; налепнице;
обележивачи за књиге; огласне табле штампане на
ЗИС / RS / IPO

Ж
папиру или картону; огласни панои од папира или
картона; оловке; оловке са графитном мином
[техничке оловке]; оловке са гумицама; оловке са
мастилом; пернице за обичне и хемијске оловке;
печати; печати за обележавање; печати који
остављају отисак; печати са мастилом; плакати од
папира или картона; плоче за гравуру; подметачи за
пивске чаше; подметачи за сто од папира; подметачи
за чаше од папира; подметачи од картона; подметачи
од папира; постери; постери без оквира; свеске;
свеске од папира; свеске са спиралним повезом;
слике; слике, урамљене или неурамљене; споменари
[фото албуми]; улазнице; урамљени постери;
фотографије штампане; фотографије [штампане];
фотографски албуми; фотографије са аутограмима;
футроле за свеске; хемијске оловке; хемијске оловке
за писање; хемијске оловке са порозним врхом;
школска опрема [свеске и прибор за писање];
штампане брошуре; штампани визуелни прикази;
штампани леци; штампане музичке партитуре;
штампане периодичне публикације о музици;
штампа у виду фотографија.
Кл. 21:
керамичке шоље; пластичне шоље;
порцеланске велике шоље; термоси; термоси за кафу
за путовања; термо шоље; термо шоље за путовања;
шоље; шоље за кафу; шоље за путовање.
Кл. 25: бандана мараме; бермуде; блузе, кошуље;
боксерице; гаће; грудњаци; горњи делови одеће за
одрасле; горњи делови тренерке; дечије чарапе; дукс
мајице; женске чарапе; ешарпе као одећа; зимске
рукавице; знојнице; зној нице за главу; јакне
[одећа];јапанке [обућа]; кабанице [одећа]; каишеви
[одећа]; капе; капе за купање; капути; кецеље[одећа];
килтови; кожни мантили; кожне рукавице; корсети;
кошуље за децу; кошуље за одрасле; кошуље за жене;
кошуље за мушкарце; кошуље кратких рукава; кошуље
са дугим рукавима; кравате; мајице; мајице са штампом;
мараме за главу; мараме, шалови; маске за спавање;
метални делови за ципеле и чизме; мини-сукње; мушке
боксерице; мушке чарапе; огртачи за рамена као део
одеће; огртачи, капути; обућа; одећа; одећа од коже;
одећа од џинса; панталоне; папуче; пиџаме; пончо,
одећа; прслуци; рукавице [одећа]; траке за главу [одећа];
танге [доњи веш]; цилиндри; џемпери; шалови; шешири;
шорцеви; штитници за уши [одећа].
Кл. 34: упаљачи за пушаче.
Кл. 41: забава у виду музичких извођења уживо;
компоновање музике; наступање музичких бендова
уживо; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; продукција звучних, музичких и видео
снимака; продукција и дистрибуција музичких,
филмских и видео снимака; продукција и
објављивање
музике;
продукција
музике;
производња музичких снимака; пружање дигиталне
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Ж
музике која се не може преузети са интернета;
пружање информација, коментара и чланака у
области музике путем рачунарских мрежа; пружање
музичке забаве; пружање музичке забаве уживо;
пружање услуга из области забаве у виду извођења
музичких садржаја уживо; пружање услуга он-лајн
електронских публикација, које се не могу преузети,
у области музике; пружање услуга у вези са забавом
у облику музичких наступа уживо или музичких
снимака; пружање филмске, телевизијске и музичке
видео забаве путем интерактивних интернет
страница; услуге забаве које пружају музичке групе;
услуге компоновања и транскрипције музике за
друге; услуге музичког издаваштва; услуге пружања
музичке забаве; услуге резервисања и куповине
карата за музичке концерте.
(111) 80935
(210) Ж- 2021-297

(181) 19.02.2031.
(220) 19.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Душан Обрадовић ПР ПЕКАРСКА РАДЊА
ЗЛАТИБОРСКИ ХЛАД КОД ГЛУВАЋА, Војводе
Бране 13, Шабац, RS
(740) Адвокат Филип Филиповић, Николе Чупића 4, Шабац
(540)

КОД ГЛУВАЋА
(511) Кл. 30: хлеб; пецива.
(111) 80936
(210) Ж- 2021-104

(181) 25.01.2031.
(220) 25.01.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Михаило Суботић and Бојан Стаменковић,
Стојана Новаковића 2, 11000, Београд, RS i
Прешернова 16, 18000, Ниш, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 11.03.18; 24.17.02; 25.01.25; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.09; 27.05.11; 28.17.00; 29.01.13
(591) бела, окер и браон.
(511) Кл. 39: достава хране; превоз и испорука хране
и пића; пружање услуга наручивања хране путем
интернета са информацијама о испоруци хране.
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Кл. 41: планирање забава [забава]; услуге ноћних
клубова [забава].
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; кетеринг
хране и пића; услуге кафеа; услуге ресторана; услуге
снек-барова; услуге барова; услуге кафетерија.
(111) 80937
(210) Ж- 2021-78

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k., ul.
Legionów 37, 34-100, Wadowice, PL
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

Coffeeta - Dodatak za tvoju
savršenu kafu!
(511) Кл. 29: немлечни кремови за кафу; немлечни
кремови за чај и пића на бази какаоа; немлечни
кремови за супе и сосове; супе, сосови; кремови у
праху; кремови за кафу; крем додаци за напитке;
немлечне замене за млеко.
(111) 80938
(210) Ж- 2021-306

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA SIENNA
(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
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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) 80939
(210) Ж- 2021-307

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA TURQUOISE
(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) 80940
(210) Ж- 2021-308

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA YELLOW
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
ЗИС / RS / IPO

Ж
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) 80941
(210) Ж- 2021-309

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA RUSSET
(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
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Ж
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) 80942
(210) Ж- 2021-310

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA PURPLE WAVE
(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) 80943
(210) Ж- 2021-311

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA AMBER
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
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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) 80944
(210) Ж- 2021-312

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TEREA BRONZE
(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
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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) 80945
(210) Ж- 2021-315

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.), (a corporation organized
and existing under the laws of Japan), No.2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

VALUE ADVANTAGE NISSAN
GROUP
(511) Кл. 7:
филтери за ваздух за моторе,
алтернатори за копнена возила, разводна капа
(делови мотора са унутрашњим сагоревањем),
вентил мотора, филтери за гориво за моторе возила,
неметалне заптивке за моторе возила, покретачи
мотора, филтери за уље за моторе, клипни прстенови
као делови мотора, свећице за моторе возила,
зупчасти ремен за моторе / затезачи ремена
разводног механизма за копнена возила, пумпа за
воду за копнена возила, вентилатор за хлађење за
аутомобилске моторе, глава ротора за пумпу за
убризгавање горива, пригушивачи за моторе,
цилиндри за моторе, клипови за цилиндре, корита за
уље, поклопци главе мотора, поклопци мотора,
коленаста вратила, испусне разводне цеви за моторе,
усисне гране, расхлађивачи уља, свећице за моторе
са унутрашњим сагоревањем, радијатори за хлађење
мотора, уређаји за паљење мотора са унутрашњим
сагоревањем.
Кл. 9: батерије за копнена возила, пуњачи батерија,
електричне батерије за аутомобиле, електричне
ћелије и батерије, горивне ћелије, навигациони
уређаји за возила (путни рачунари), рачунарски
софтвер, сигнални уређаји против крађе.
(111) 80946
(210) Ж- 2021-204

(181) 08.02.2031.
(220) 08.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Lyle & Scott Limited, Third Floor, Kent House,
14-17 Market Place, W1W 8AJ, London, GB
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Lyle & Scott
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(111) 80947
(210) Ж- 2020-2347

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 22.07.2021.
(732) Галеника а.д., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

Posvećeni ljudima, verni zdravlju Devoted to people, dedicated to
health
(511) Кл. 1: хемијски производи.
Кл. 3:
козметика и тоалетни препарати;
немедицинска средства за чишћење зуба; пасте за
зубе; парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за
косу; препарати за чишћење, средства за бељење.
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,
помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 10:
хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти;вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређаји за особе са инвалидитетом;апарати за
масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 44: медицинске услуге; хигијенска заштита и
нега лепоте за људе или животиње.
(111) 80948
(210) Ж- 2021-329

(181) 01.03.2031.
(220) 01.03.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) CBM Creative Brands Marken GmbH,
Kalandergasse 4 , Zurich, CH
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Ж
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

MATW

PAMPERS HARMONIE

(511) Кл. 18: сандуци и кофери, торбе, ручне
торбице, джепни новчаници, женске ташне, футроле
за кључеве, руксаци, мушке ручне торбице (кожне);
бакет ташне (у облику кофе); кишобрани; кожа;
имитација коже.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; пословно управљање; пословна
администрација; организовање и вођење рекламних
догађаја; услуге програма лојалности, стимулације и
бонуса; услуге малопродаје одеће, обуће, покривала
за главу, каишева за струк, шалова, марама, наочара,
наочара за сунце, инструмената за мерење времена,
паметних сатова, накита, торби, путних сандука,
джепних новчаника, кишобрана; услуге велепродаје
одеће, обуће, покривала за главу, каишева за струк,
шалова, марама, наочара, наочара за сунце,
инструмената за мерење времена, паметних сатова,
накита, торби, путних сандука, джепних новчаника,
кишобрана; услуге малопродаје путем поште
(слањем наруджбеница) одеће, обуће, покривала за
главу, каишева за струк, шалова, марама, наочара,
наочара за сунце, инструмената за мерење времена,
паметних сатова, накита, торби, путних сандука,
джепних новчаника, кишобрана; услуге онлајн
малопродаје одеће, обуће, покривала за главу,
каишева за струк, шалова, марама, наочара, наочара
за сунце, инструмената за мерење времена, паметних
сатова, накита, торби, путних сандука, джепних
новчаника, кишобрана; услуге онлајн малопродаје
путем поште (слањем наруджбеница) одеће, торби,
путних сандука и путних торби, накита.

(511) Кл. 5: пелене од папира и/или целулозе за
једнократну употребу.

(111) 80949
(210) Ж- 2021-242

(181) 12.02.2031.
(220) 12.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Kite Pharma, Inc. (Delaware corporation), 2400
Broadway, 90404, Santa Monica, California , US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

YESCARTA
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 80950
(210) Ж- 2021-157

(181) 01.02.2031.
(220) 01.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
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(111) 80951
(210) Ж- 2021-158

(181) 01.02.2031.
(220) 01.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS
(540)

(531) 06.01.01; 19.07.01; 19.07.16; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
(591) љубичаста, бела, црна.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати, витамини; витамински
додаци у таблетама за справљање газираних
напитака када се помешају са водом; витамински
препарати; витамински препарати и супстанце;
витаминско минерални дијететски додаци исхрани;
витаминско минерални додаци исхрани.
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.
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(111) 80952
(210) Ж- 2021-159

(181) 01.02.2031.
(220) 01.02.2021.
(151) 22.07.2021.
(732) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна
индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац, RS
(540)

(531) 06.01.01; 19.07.01; 19.07.16; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) наранџаста, бела, црна.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати, витамини; витамински
додаци у таблетама за справљање газираних
напитака када се помешају са водом; витамински
препарати; витамински препарати и супстанце;
витаминско минерални дијететски додаци исхрани;
витаминско
минерални
додаци
исхрани.
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.
(111) 80953
(210) Ж- 2020-1547

(181) 11.09.2030.
(220) 11.09.2020.
(151) 23.07.2021.
(732) Veterinarski zavod Subotica doo proizvodnja
farmaceutskih preparata, pesticidа I sredstava za
DDD Subotica, Београдску пут 123, 24000 Суботица, RS

ЗИС / RS / IPO

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

(531) 03.11.01; 26.01.03; 27.03.03; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) црвена - PANTONE 1795 C 5 - M 100 - Y 93 - K
0 R 220 - G 13 - B 31 # dc0d1f, плава - PANTONE 293
C 100 - M 75 - Y 10 - K 5 R 4 - G 40 - B 140 # 04468 c
, црна -PANTONE BLACK C 0 - M 0 - Y 0 - K 100 R
29 - G 29 - B 27 # 1d1d1b , бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0
R 255 - G 255 - B 255 #
(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) 80954
(210) Ж- 2021-170

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 23.07.2021.

(300) 081110 04.08.2020. JM.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little
Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 10.01.05; 20.05.25; 26.13.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, тамно зелена, таупе (сиво браон), бела.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за
цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају.
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Ж
(111) 80955
(210) Ж- 2021-171

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 23.07.2021.

(740) Богдан Иванишевић БДК Адвокати, Булевар
краља Александра 28, 11000, Београд
(540)

(300) 081111 04.08.2020. JM.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little
Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 5: дезинфекциона средства.
(111) 80958
(210) Ж- 2021-229
(531) 01.05.01; 24.15.01; 24.15.13; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, тамно зелена, таупе (сиво браон), бела.
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за
цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају.
(111) 80956
(210) Ж- 2021-13

(181) 19.12.2028.
(220) 19.12.2018.
(151) 23.07.2021.

(300) 1446078 19.12.2018. IB.
(732) Karyopharm Therapeutics, Inc., 85 Wells
Avenue , Newton MA 02459, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NEXPOVIO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, наиме, лекови
за лечење рака, запаљења и других болести
повезаних са умножавањем ћелија код људи и
животиња.
(111) 80957
(210) Ж- 2021-10

(181) 29.12.2030.
(220) 29.12.2020.
(151) 23.07.2021.
(732) Veterinarski zavod SUBOTICA d.o.o.
proizvodnja farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123,
Суботица, RS

124

(181) 10.02.2031.
(220) 10.02.2021.
(151) 23.07.2021.
(732) Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace Parkway,
Parsippany, New Jersey 07054, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LYSOL ON THE GO
(511) Кл. 3: вишенаменски препарати за чишћење;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати; средства за чишћење тоалета;
средства за чишћење купатила; средства за чишћење
кухиње; крпе, влажне марамице, марамице и сунђери
натопљени препаратима за чишћење; препарати за
уклањање мрља; освеживачи за тканине у спреју;
сапуни;препарати за чишћење руку; гелови за
чишћење руку; спрејеви за чишћење руку; пена за
чишћење руку; мирисни препарати за атмосферу;
спрејеви за освежавање просторија.
Кл. 5: дезинфекциони, антибактеријски препарати и
препарати за дезодорисање; дезинфекциона средства;
спрејеви за дезинфекцију; средства за дезинфекцију
тканине; дезинфекциона средства за прање руку;
средства за дезинфекцију руку; санитарни препарати;
средства за стерилизацију руку; препарати за
дезинфекцију тврдих површина за употребу у
домаћинству;
дезодоранси
за
употребу
у
домаћинству; препарати за дезодорисање ваздуха;
дезодоранси за одећу и тканину; крпе, влажне
марамице, марамице и сунђери натопљени
дезинфекционим
средствима;
крпе,
влажне
марамице, марамице и сунђери натопљени
антисептичким препаратима; крпе, влажне марамице,
марамице и сунђер и натопљени антибактеријским
препаратима;
антибактеријски
сапуни;
дезинфекциони сапуни; препарати за освежавање
ваздуха; препарати за неутралисање мириса за
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употребу на текстилу, теписима и у ваздуху;
препарати за неутралисање мириса; препарати за
пречишћавање ваздуха; препарати за стерилизацију
ваздуха; препарати за дезинфекцију ваздуха.
(111) 80959
(210) Ж- 2020-2242

(181) 18.12.2030.
(220) 18.12.2020.
(151) 23.07.2021.
(732) GRENDENE S.A., Avenida Pimentel Gomes,
214, Expectativa, Sobral/CE, CEP:. 62040-125, BR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIDER
(511) Кл. 25: сандале и папуче свих врста.
(111) 80960
(210) Ж- 2021-317

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 23.07.2021.
(732) Бранкица Љамић, Патријарха Гаврила 14/10,
11111, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Sync Game
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
материјали за обуку и наставу; школска опрема
(свеске и прибор за писање).
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; карте за
игру; друштвене игре.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје и велепродаје; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; онлајн продаја; продаја
наручивањем путем поште; презентација производа
путем средстава комуникације у сврху продаје на
мало.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; услуге тренинга животних вештина (лајфкоучинг); услуге обуке и образовања у области
саветовања о животним проблемима.
(111) 80961
(210) Ж- 2020-2233

(181) 17.12.2030.
(220) 17.12.2020.
(151) 27.07.2021.
(732) Foundcenter Investment GmbH , Schönhauser
Allee 59B, 10437 Berlin, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

UNA
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 35:
Услуге оглашавања и маркетинга
нарочито, објављивање рекламних текстова, анализа
истраживања тржишта и података о оглашавању у циљу
пружање стратегија и увида за оглашавање и маркетинг,
креирање, писање, уређивање, објављивање и
дистрибуција рекламног материјала, укључујући
текстове, визуелне материјала и садржаје, припремање
аудиовизуелних презентација за употребу у оглашавању,
продукција, постпродукција, уређивање, објављивање и
дистрибуција рекламних материјала, изнајмљивање и
куповина времена за оглашавање и простора за
оглашавање на свим средствима и медијима за
комуникацију за друге, услуге рекламних агенција.
Кл. 38:
Телекомуникације; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација
преко
рачунарских
терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос
порука и слика посредством рачунара; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
пренос факсимилом; пружање информација у области
телекомуникација; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; изнајмљивање времена приступа глобалним
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања; услуге телеконференција;
телеграфске услуге; телефонске услуге; емитовање
телевизијских програма; телекс услуге; пренос
дигиталних датотека; пренос честитки путем интернета;
пренос телеграма; услуге говорне поште; бежично
емитовање; услуге телекомуникационог портала;
телекомуникационе услуге које се пружају путем
платформи и портала на интернету и других медија;
мобилне
телекомуникационе
мрежне
услуге;
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније;
омогућавање
приступа
широкопојасним
телекомуникационим услугама; услуге бежичне
комуникације;
услуге
дигиталне
комуникације;
омогућавање приступа телевизији са Интернет
протоколом; омогућавање приступа Интернету; услуге
електронске поште и текстуалних порука; пружање
информација
о
телекомуникацијама
путем
телекомуникационих мрежа; услуге провајдера мреже,
наиме најам, изнајмљивање и руковање временом
приступа мрежама података и базама података, нарочито
Интернету; пружање телекомуникационих услуга у виду
управљања мрежом; омогућавање веза електронске
комуникације; услуге усмеравања и повезивања
телекомуникација; информативне и саветодавне услуге у
вези с наведеним услугама које се пружају путем
телекомуникационе мреже.
Кл. 42: Научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
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и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера; информативне и
саветодавне услуге у вези с технолошким услугама
које се пружају путем телекомуникационих мрежа.
Кл. 45: Правне услуге; услуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица;
индивидуалне и друштвене услуге које пружају
други, ради задовољавања потреба појединаца;
услуге друштвеног умрежавања; услуге онлајн
друштвених мрежа.
(111) 80962
(210) Ж- 2020-2041

(181) 23.11.2030.
(220) 23.11.2020.
(151) 27.07.2021.
(732) Akcionarsko društvo za proizvodstvo I promet
na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ eksport import
AD-Kavadaric, 8. septemvri 5, Kavadarci, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)
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(531) 25.01.19; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна, црвена, сива.
(511) Кл. 33: вино.
(111) 80964
(210) Ж- 2021-420

(181) 11.03.2031.
(220) 11.03.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ALWAYS ZZZ
(511) Кл. 5: женски хигијенски производи, наиме
дневни улошци, хигијенски улошци и тампони,
хигијенске гаћице, гаћице за женску хигијену; пелене
и улошци за инконтиненцију, гаћице за
инконтиненцију.
(111) 80965
(210) Ж- 2021-398

(181) 08.03.2031.
(220) 08.03.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GLO PRO SLIM
(531) 01.03.06; 01.15.24; 02.01.09; 02.01.12; 02.01.20;
02.03.04; 02.07.16; 02.07.23; 02.09.14; 05.03.13;
06.03.11; 06.03.14; 06.03.20; 11.03.02; 19.01.05;
24.01.15; 24.01.17; 27.05.02; 29.01.14
(591) црна, браон, зелена, сива.
(511) Кл. 33: вино.
(111) 80963
(210) Ж- 2020-2040

(181) 23.11.2030.
(220) 23.11.2020.
(151) 27.07.2021.
(732) Akcionarsko društvo za proizvodstvo I promet
na vino VINARSKA VIZBA-TIKVEŠ eksport import
AD-Kavadaric, 8. septemvri 5, Kavadarci, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; патрони (кертриџи) за електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и
њихови делови који служе за загревање дувана;
замене дувана које се удишу; цигарете које садрже
замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са
дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(111) 80966
(210) Ж- 2021-397

(181) 08.03.2031.
(220) 08.03.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
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(540)

GLO SLIM
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; патрони (кертриџи) за електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и
њихови делови који служе за загревање дувана;
замене дувана које се удишу; цигарете које садрже
замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са
дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).
(111) 80967
(210) Ж- 2021-415

(181) 10.03.2031.
(220) 10.03.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар
Михајла Пупина 2, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 04.05.05; 16.03.13; 16.03.17; 24.17.01; 27.05.01;
27.05.17; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црвена, роза, црна, бела.
(511) Кл. 16: папир, постери, огласни панои од
папира
или
картона,
спајалице,
албуми,
бележнице, нотеси, слике, штампани материјал,
подупирачи за књиге, фасцикле за списе, таблице за
писање, писаљке за таблице, оловке, новине,
периодичне публикације, атласи, улазнице, блокови
за цртање, блокови (канцеларијски материјал),
памфлети, жигови (печати), штамбиљи, свеске,
бележнице, лењири, угаоници, карте, материјал за
обуку, листови папира, картон, тубе од картона,
каталози, књиге са песмама и нотама, кошуљице за
списе, омоти за папир, фасцикле (канцеларијски
материјал), књиге, конусне папирне кесе, омоти
(канцеларијски материјал), корице (канцеларијски
материјал), папирне кутије за крем, цртежи који се
ЗИС / RS / IPO

Ж
копирају на подлогу, табле за цртање, материјали за
цртање, инструменти за цртање, коверте, папир за
увијање, папир за паковање, кутије за оловке,
фотографије (штампане), комплети за цртање,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, формулари (штампани), канцеларијски
материјал (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, географске мапе, глобуси, цртежи, скице,
штампани роковници, дописнице, разгледнице,
штампане ствари, штампарски комплети, покретни,
штампане публикације, приручници, папир за
писање, оловке за цртање, столњаци од папира,
књижице, светлећи папир, каширани папир,
марамице од папира, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, канцеларијски материјал,
пастелне бојице, кутије са бојама (производи се
користе у школама), планови, пројекти, фасцикле,
наливпера, лењири за цртање, књиговезачке корице,
налив пера и хемијске оловке (канцеларијски
прибор), магазини (периодични), папирне траке,
врећице (коверте, кесе) од папира или пластике, за
паковање, школска опрема (свеске и прибор за
писање), маркери за књиге, честитке, разгледнице,
подметачи за сто од папира, поштанске марке,
фолије, слајдови (канцеларијски материјал), лепљиве
траке за папир или употребу у домаћинству, лепљиве
врпце за папир или употребу у домаћинству,
алманаси,
календари,
сликарске
четкице,
самолепљиве траке за папир или употребу у
домаћинству,
гумице
(еластичне
траке)
за
канцеларије, портикле од папира, папир од пулпе,
дрвене масе, кутије од картона или хартије, постоља
за пера и оловке, омотачи за флаше од папира,
подметачи за чаше од папира, пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање, заставе (од
папира), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, лепак за канцеларијску или кућну
употребу, лепкови за канцеларијску или употребу у
домаћинству, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, држачи за оловке, аташе
мапе, несесери са прибором за писање, плакати од
папира или картона, убруси од папира, убруси за
лице од папира, налепнице, које нису од текстила,
вискозни папир за умотавање, украсни папир,
натписи од папира или картона, налепнице
(канцеларијски прибор), стрипови, папир за
копирање, музичке честитке, разгледнице, билтени,
воштани папир, брисачи за табле за писање, папирне
посуде, колекционарске сличице за размену, које
нису за играње, маркери, леци, флајери, папирни и
картонски материјали за паковање (пуњење,
облагање), ваучери.
Кл. 18: кишобрани; футроле за кишобране; ранчеви;
руксаци; сунцобрани; џепни новчаници; торбе за
плажу; ручне торбице; мали кофери; ранци; путне
торбе за одећу; спортске торбе.
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Кл. 25: капе; чарапе и плетена трикотажа; чизме; мараме;
шалови; шалови мараме; мале капе за главу; кабанице;
качкети; шалови; одећа; шешири; пиџаме; бадемантили;
бандана мараме; костими за маскембал; мајице; џепне
марамице; пончо; одећа. Кл. 28: лопте за игру; играчке;
лутке; позоришне маске; карте за игру; папирни шешири за
забаве; пуњене играчке; макете играчке; маске (играчке).
Кл. 30: кекс; бисквити; суви колачићи; чај; чоколада;
слаткиши; слаткиши од шећера; корнфлекс; кокице;
сладолед; палачинке; какао напици са млеком;
бомбоне; чипс; ледени чај.
Кл. 32: воћни сокови; воде (пића); сокови од поврћа.
Кл. 41: услуге забавних паркова; услуге разоноде;
организовање такмичења (образовних или забавних);
забава посредством радија; издавање текстова, осим
рекламних тесктова; настава, обука; образовне услуге;
услуге пружања обуке; производња филмова, који нису
рекламни филмови; продукција радио и телевизијских
програма; извођење представа уживо; организовање
спортских такмичења; практична настава (обука путем
демонстрације); припрема и вођење радионица (обука);
електронско издаваштво; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; писање текстова.
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(531) 18.03.01; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, златна.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја,
млеко и млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 31:
пољопривредни, вртларски и шумски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
живе животиње; свеже воће и поврће; семе;
природне биљке и цвеће; храна за животиње; слад.
Кл. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33:
алкохолна пића (изузев пива).
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 80970
(210) Ж- 2021-178

(181) 03.02.2031.
(220) 03.02.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) Слађана Михајловић, Смиљанићева 29/24,
Београд, RS
(540)

(111) 80968
(210) Ж- 2021-402

(181) 08.03.2031.
(220) 08.03.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 25.07.15; 25.07.20; 26.02.07; 26.11.03; 26.11.12;
29.01.06; 29.01.08
(591) црно бели знак
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 80969
(210) Ж- 2021-93

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) Милан Бркљач, Тоне Хаџића 20, Нови Сад, RS
(540)
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(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01
(591) latica-c47f5b; e29469; 875237;b27252.
(511) Кл. 10:
гинеколошки инструменти за
прегледање женских репродуктивних органа;
гинеколошки инструменти; гинеколошки апарати.
Кл. 41: подучавање из области медицине; обука из
области медицине.
Кл. 42: услуге истраживања и развоја у вези са
медицином; пружање информација и података који
се односе на истраживање и развој у области
медицине и ветерине.
Кл. 44: пружање информација у области медицине;
прегледи
гинеколошким
ПАПА
тестовима;
акушерске и гинеколошке услуге; гинеколошке
услуге.
(111) 80971
(210) Ж- 2021-46

(181) 18.01.2031.
(220) 18.01.2021.
(151) 27.07.2021.
(732) Aqua Filter doo, Димитрија Бугарског 7, 21000,
Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO
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(540)

Ж
(540)

(531) 01.15.15; 26.01.03; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04
(591) плава, светло плава.
(511) Кл. 11: апарати за инсталацију и снабдевање
водом; апарати за пречишћавање ваздуха.
(111) 80972
(210) Ж- 2021-453

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 28.07.2021.
(732) GALENIKA a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

REFLUXAN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 80973
(210) Ж- 2013-1835

(181) 07.11.2023.
(220) 07.11.2013.
(151) 28.07.2021.
(732) Sun System Kft., 1184 Budapest,
Gyöngyvirág u. 19, HU
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић адвокати,
Булевар деспота Стефана 1а, 11000 Београд
(540)

CHOCO
(511) Кл. 10: апарати за сунчање, УВ лампе и лампе
за сунчање које су намењене за медицинске сврхе,
као и делови апарата за сунчање, укључујући
филтере и рефлекторе.
Кл. 11: апарати за сунчање, УВ лампе и лампе за
сунчање које се не користе у медицинске сврхе, као и
делови апарата за сунчање, укључујући филтере и
рефлекторе.
(181) 18.11.2030.
(220) 18.11.2020.
(151) 29.07.2021.
(732) HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA ,
Потес Румска петља 5, 22400, Рума, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд

(531) 26.04.22; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамноплава, бела.
(511) Кл. 20: канцеларијски намештај; намештај;
столице; седишта; наслоњаче, лежаљке; наслони за
главу (намештај); фотеље; прекривачи, јоргани,
јастуци за кревете, осим постељине; јастучићи;
душеци; дивани и софе; кревети; опрема за кревете,
неметална;
јастуци;
ваљак
јастуци.
Кл. 22:
материјал за пуњење; материјали за
постављање и пуњење који нису од гуме или
пластике, нити од папира или картона; материјали за
тапацирање (пуњење) који нису од гуме или
пластике,
нити
од
папира
или
картона.
Кл. 24: простирке за кревете; штеп деке; прекривачи
за кревете; покривачи за душеке; прекривачи за
намештај (непричвршћени); ћебад за кревете.
(111) 80975
(210) Ж- 2020-2011

(181) 18.11.2030.
(220) 18.11.2020.
(151) 29.07.2021.
(732) HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA ,
Потес Румска петља 5, 22400, Рума, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 80974
(210) Ж- 2020-2013

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.11.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 29.01.04
(591) тамноплава.
(511) Кл. 20: канцеларијски намештај; намештај;
столице; седишта; наслоњаче, лежаљке; наслони за
главу (намештај); фотеље; прекривачи, јоргани,
јастуци за кревете, осим постељине; јастучићи;
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Ж
душеци; дивани и софе; кревети; опрема за кревете,
неметална; јастуци; ваљак јастуци.
Кл. 22:
материјал за пуњење; материјали за
постављање и пуњење који нису од гуме или
пластике, нити од папира или картона; материјали за
тапацирање (пуњење) који нису од гуме или
пластике, нити од папира или картона.
Кл. 24: простирке за кревете; штеп деке; прекривачи
за кревете; покривачи за душеке; прекривачи за
намештај (непричвршћени); ћебад за кревете.
(111) 80976
(210) Ж- 2020-1988

(181) 16.11.2030.
(220) 16.11.2020.
(151) 29.07.2021.
(732) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3, 11000,
Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 25.07.06; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.14; 27.05.21
(591) браон, светло плава, црна, тамно розе.
(511) Кл. 10: хируршки и медицински апарати и
инструменти; апарати за генетско тестирање за
медицинске сврхе; апарати за обнављање матичних
ћелија за употребу у медицини; апарати за клиничку
дијагнозу; апарати за тестирање крви; бочице са
капаљком за употребу у медицини; вагинални
дилататори; вагинални шприцеви; гинеколошки
апарати и инструменти; дигитални топломери за
медицинску употребу; дилататори за материцу;
ендоскопски уређаји за медицинске потребе;
заштитне рукавице за медицинске потребе; игле за
медицинску употребу; инструменти за убризгавање
без игала; хируршки материјали за зашивање; кесе за
прикупљање крви за медицинску употребу; ласери за
хируршке потребе; медицински инструменти за
резање ткива; медицински уређаји за испирање;
медицински уређаји за увођење фармацеутских
препарата у људско тело; ножеви за медицинске
потребе; опрема за заштиту од рендгенског зрачења,
за медицинску употребу; песари за контрацепцију и
подржавање материце; скалпели; уређаји за
неинвазивну хирургију; ултразвучни апарати у
медицинске сврхе; ултразвучни дијагностички
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уређаји за медицинску употребу; уређаји за
дијагностичко сликање за медицинске потребе;
хигијенске маске за медицинску употребу; шприцеви
за медицинску употребу; шприцеви са иглама за
вишекратну употребу.
Кл. 44:
медицинске услуге; медицинске и
здравствене услуге; акушерске и гинеколошке
услуге; амбулантна медицинска нега; болничке
услуге; генетско саветовалиште; генетско тестирање
у медицинске сврхе; дерматолошке услуге; ДНК
тестирање у медицинске сврхе; медицинске услуге у
вези са вађењем, третирањем и обрадом матичних
ћелија; медицинске услуге у вези са вађењем,
третирањем и обрадом људске крви, крви из пупчане
врпце, људских ћелија, матичних ћелија и коштане
сржи; здравствена и козметичка нега за људе;
изнајмљивање медицинске опреме; израда извештаја
који се односе на медицинска питања; информисање
пацијената о употреби лекова; консултантске и
информативне услуге у вези са медицинским
производима; консултантске и информативне услуге
у вези са фармацеутским производима; медицинска
помоћ; медицинска нега; медицинске и здравствене
услуге; медицинске и здравствене услуге у
клиникама; медицинске консултације; медицински
скрининг; медицинско саветовање; медицинско
тестирање; обављање медицинских прегледа;
пластична хирургија; припрема рецепата у
апотекама; пружање медицинских информација;
услуге лабораторијске анализе у вези са лечењем
особа;
услуге
лекара;
услуге
медицинске
дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге
телемедицине; услуге центара за рехабилитацију;
услуге медицинске анализе у медицинским
лабораторијама у вези са лечењем особа;
фармацеутски савети; физикална терапија.
(111) 80977
(210) Ж- 2021-360

(181) 03.03.2031.
(220) 03.03.2021.
(151) 29.07.2021.
(732) Anja Wiesmeier and Dr. Wolfgang Hildebrand,
Hans-Bredow-Strasse 42a, 65189 Wiesbaden, DE i
Asternweg 11, 65201 Wiesbaden, DE
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

Shair
(511) Кл. 35: услуге управљања авионима, посебно
пословно
управљање
авионима,
за
друге,
администрација авиона и авио-компанија; пружање
рекламних информација ; услуге консултације у вези
са организовањем пословног управљања; савети у
вези са пословном организацијом.
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Кл. 39: услуге авио-компанија, посебно авионске
услуге за превоз путника, унајмљивање и
изнајмљивање авиона и њихових делова, дељење
времена коришћења авиона (тајмшеринг) , закуп
авиона, превоз авиона; ширење информација о
изнајмљивању авиона, пружање информација о
изнајмљивању авиона; резервација карата за
путовање, резервација авионских карата; услуге
аеродрома, услуге руковања пртљагом, нарочито
индивидуализовано / персонализовано руковање
пртљагом; услуге резервације авионских карата,
услуге резервације седишта за путнике, услуге
пратње путника, пружање информација у вези са
авионским путовањем електронским путем, услуге
подршке путницима и пружање информација авио
путницима, посебно путницима на аеродромима
(путне
информације);
обезбеђивање
индивидуализованих / персонализованих авиона,
обезбеђивање
персонализованих
/
индивидуализованих седишта у авионима; ваздушни
превоз терета, ваздушно слање товара, шпедиција
ваздушним превозом, организовање ваздушног
превоза терета, поштанске услуге, транспорт
авионске поште; путничке услуге; организација
путовања; консултације у вези са путовањима;
превоз путника; организација и припрема путовања;
превоз путника аутобусом; превоз путника
аутомобилом; превоз путника таксијем; превоз
путника трамвајем; ваздушни превоз путника; превоз
путника возом; организовање превоза путника, где је
могуће, укључујући интегрисане мултимодалне
услуге као што су цена, издавање карата, трансфер
пртљага; пружање информација у вези са путовањем
и превозом електронским путем; организовање
услуга транспорта копненим, морским и ваздушним
путем; организовање превоза путника ваздушним,
железничким, друмским
и поморским путем;
консултантске услуге из области животне средине;
обезбеђивање рачунарских програма са вештачком
интелигенцијом на мрежама за пренос података;
платформе за вештачку интелигенцију као софтвер као
услуга [саас]; ит консултације, саветодавне и
информационе услуге; консултантске услуге из области
уштеде енергије; технички савети у вези са мерама за
уштеду енергије; саветодавне услуге у вези са
заштитом животне средине од загађења; саветодавне
услуге у вези са заштитом животне средине.
Кл. 42: дизајн екстеријера и ентеријера за авионе;
информације и саветовање у вези са надокнадом за
емисију цо2, посебно плаћање доприноса за заштиту
климе; пружање информација о заштити животне
средине, пружање информација и саветовање у вези
са надокнадом за емисију цо2; консултантске услуге
из области животне средине; обезбеђивање
рачунарских програма са вештачком интелигенцијом
на мрежама података; платформе за вештачку
ЗИС / RS / IPO

Ж
интелигенцију као софтвер као услуга [саас]; ит
консултантске, саветодавне и информационе услуге;
консултантске услуге везане за уштеду енергије;
технички савети у вези са мерама уштеде енергије;
саветодавне услуге у вези са загађењем животне
средине; саветодавне услуге у вези са заштитом
животне средине.
(111) 80978
(210) Ж- 2020-1811

(181) 19.10.2030.
(220) 19.10.2020.
(151) 29.07.2021.
(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) 27.05.02; 27.05.21; 29.01.03; 29.01.04
(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) 80979
(210) Ж- 2021-9

(181) 29.12.2030.
(220) 29.12.2020.
(151) 29.07.2021.
(732) Veterinarski zavod SUBOTICA d.o.o.
proizvodnja farmaceutskih preparata, pesticida i
sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123,
Суботица, RS
(740) Богдан Иванишевић БДК Адвокати, Булевар
краља Александра 28, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 5: ветеринарски препарат.
(111) 80980
(210) Ж- 2021-279

(181) 19.02.2031.
(220) 19.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

GLUAMET
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за третирање
дијабетеса.
(111) 80981
(210) Ж- 2021-260

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, БеоградСурчин, RS
(740) Лазовић Марина, Хомољска 2/5, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 7: машине за пеглање; миксери, електрични;
усисивачи за прашину; соковници, електрични; апарати
за прање; алати [делови машина]; електричне ручне
бушилице; кухињски млинови, електрични; машине за
прање веша; машине за сечење; машине за сецкање меса;
машински алати; моторна тестера.
Кл. 11: лед диоде, уређаји за осветљење; абажури за
лампе; висеће лампе; грејна тела; даске за тоалетне
шоље; електричне лампе; електричне светиљке;
електрични фенови, за личну употребу; инсталације
за грејање; калемови, намотаји [делови инсталација
за дестилацију, грејање или хлађење]; кухињски
шпорети [пећи]; лампе; лампице, електричне, за
јелке; микроталасне пећи [уређаји за кување];
машине за кафу, електричне; опрема за купатила;
подне лампе; радијатори, електрични; роштиљи;
светлеће цеви за осветљавање; сијалице; славине*;
славине са мешачем за водоводне цеви; тоалетне
шоље; тушеви; фенови за косу; фрижидери.
Кл. 16: школска опрема [свеске и прибор за писање];
кутије са бојама [школски материјал]; свеске;
производи за брисање.
Кл. 21: посуђе; сервиси [посуђе]; кухињско посуђе.
Кл. 24: завесе од текстила или пластике; марамице од
текстила; пешкири за лице од текстила; пешкири од
текстила; подметачи од текстила; салвете од текстила,
стоне; стони подметачи за јело од текстила; стони
подметачи од текстила; текстилни материјал; текстилни
прекривачи за намештај; тканине за столове, текстилне;
тканине за текстилну употребу; туш завесе од текстила
или пластике; чаршави [текстилни].
Кл. 25: готова, конфекцијска одећа; ешарпе као
одећа; комплети [одећа]; кецеље[одећа]; каишеви
[одећа]; одећа; одећа за плажу; опрема за бебе
[одећа]; рукавице [одећа]; пуњене јакне [одећа];
спољна одећа; обућа*; обућа за плажу; дрвена обућа,
кломпе.
(111) 80982
(210) Ж- 2020-2076

(181) 26.11.2030.
(220) 26.11.2020.
(151) 30.07.2021.
(732) KPI d.o.o. Kopaonik, Рашка б.б., Копаоник, RS
(740) Бојан Станивук , Проте Матеје 24/3, 11000,
Београд
(540)

(531) 01.01.15; 02.09.01; 07.01.08; 07.01.24; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава; жута; бела.
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(531) 25.07.20; 25.07.21; 26.03.01; 26.03.07; 26.11.09;
27.01.12; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; кетеринг хране и пића; услуге
барова; услуге кафеа; услуге ресторана; услуге
ресторана за самопослуживање.

Ж
(111) 80984
(210) Ж- 2021-64

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Друштво за телекомуникације ОРИОН
ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8,
Земун Поље, RS
(540)

(111) 80983
(210) Ж- 2021-65

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Друштво за телекомуникације ОРИОН
ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД ДОО, Мала пруга 8, Земун
Поље, RS
(540)

(531) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 27.01.13;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) Pantone 273c, Pantone 1788c.
(511) 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 уређаа у
интерне рачунарске мреже као и на екстерне
рачунарске мреже каблом или бежично; звучници за
кућну употребу; уређај за репродукцију звука;
надзорне видео камере за кућну употребу; преносни
рачунари; таблети и паметни телефони; паметни
сатови; уређај који поред стандардних функција сата
има опцију повезивања на рачунарске мреже; уређаји
за виртуелну асистенцију; уређај са опцијом
повезивања на интерну или екстерну рачунарску
мрежу са комбинованим функцијама (звучник,
дисплеј, сат, снимање звука) који служи за
управљање и комуникацију са уређајима у истој
мрежи; паметне електричне утичнице; електричне
утичнице са опцијом умрежавања и управљања
путем рачунарске мреже; паметне сијалице; сијалице
са опцијом умрежавања и управљања путем
рачунарске мреже.
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.
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.08; 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 27.01.13;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) Pantone 273c, Pantone 1788c.
(511) 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;
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) 80985
(210) Ж- 2021-258

(181) 12.02.2031.
(220) 12.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Данијела Иванов, Првомајска 090/9,
Суботица, RS
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Ж
(740) Бранко Крстајић, Матије Корвина 17,
24000, Суботица
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03
(591) жута- Cyan 2%, mangenta 24%, yellow 93%,
black 0%, зелена- cyan 52%, magenta 0%, yellow 86%,
black 0%, црвена-cyan 0%, magenta 81%, yellow 61%,
black 0%.
(511) Кл. 28: игре (едукативне за децу).
(111) 80986
(210) Ж- 2021-77

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k., ul.
Legionów 37, 34-100, Wadowice, PL
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

LaFesta - Vidi slatku stranu života!
(511) Кл. 30: кафа; чај; какао; чоколада; топла
чоколада; капућино пиће; пића на бази кафе; пића на
бази чоколаде; инстант кафа; ароматизована кафа;
чоколада у праху; мешавине кафе 3 у 1; инстант
капућино; инстант чоколада; инстант пића од
чоколаде; инстант пића на бази чаја; слаткиши;
чоколадни производи; пића на бази какаоа; какао
производи; чоколадне табле; капућино.
(111) 80987
(210) Ж- 2021-250

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) SAŠA PAJKIĆ PREDUZETNIK
SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA
RADNJA ESKOM, Голубачки пут б.б., 12220,
Велико Градиште, RS
(540)

MILICA
(511) Кл. 30: торта.
(111) 80988
(210) Ж- 2021-280
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(181) 19.02.2031.
(220) 19.02.2021.
(151) 30.07.2021.

(732) Allianz SE, Königinstrasse 28 , D-80802 ,
München, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.12; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07
(511) Кл. 36: осигурање; финансијски послови;
новчани (монетарни) послови; послови везани за
непокретности; управљање имовином.
Кл. 37:
услуге инсталирања наиме инсталација
рачунарског хардвера и телекомуникационих апарата;
уградња стакала, прозора и ролетни; постављање
водоводне инсталације; уградња лифтова и елеватор;
патроле за возила у квару, наиме мобилне патроле за
поправке возила; поправка и одржавање возила;
поправка чамаца, зграда, станова, просторија за
комерцијалну или приватну употребу (укључујући
складишта);
грађевински
надзор;
инсталација,
одржавање и поправка рачунара; одржавање и
поправка противпровалних аларма и апарата за
даљински надзор; поправка електричних кућних
уређаја; помоћ у кући за болесне, старе или инвалиде,
наиме помоћ у кући у виду чишћења куће, пеглања и
одржавања куће; услуге одржавања и поправке
возила; услуге пружања помоћи, саветовања и
пружања информација у вези са напред наведеним
услугама; услуге инсталације, чишћења, поправке и
одржавања, наиме услуге поправке возила у квару;
инсталација, одржавање и поправка рачунара,
противпровалних уређаја и аларма и кућних апарата;
изнајмљивање, најам и лизинг напред наведеног,
обухваћено овом класом; савети, консултације и
пружање информација у вези напред наведеног,
обухваћено овом класом; изнајмљивање алата,
постројења и опреме за изградњу и рушење; вађење
природних ресурса; инсталирање, одржавање и
поправка аларма, брава и сефова; поправка сатова и
часовника; инсталирање, одржавање и поправка
рачунарског хардвера и телекомуникационих апарата;
инсталирање, одржавање и поправка хвац (грејање,
вентилација и климатизација); допуна боје и поновно
пуњење тонера за штампаче; одржавање и поправка
гума; одржавање и поправка зграда; унутрашње и
спољашње чишћење зграда; изнајмљивање машина и
опреме за чишћење, прање и сушење; глачање,
уградња, одржавање и поправка стакала, прозора и
ролетни; одржавање и поправка водоинсталација;
одржавање и поправка намештаја; чишћење и нега
тканина, текстила, коже, крзна и производа
направљених од наведених материјала; истребљивање,
дезинфекција и сузбијање штеточина; домарске услуге.
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Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење
робе;
организовање
путовања;
пружање помоћи у случају квара на возилу, наиме
услуге вуче возила; пружање помоћи лицима, наиме
репатријација (транспорт); транспорт и спашавање
или операције раног повратка (транспорт лица);
превоз
амбулантним
колима
и ваздушним
амбулантни превоз; медицинска репатријација;
медицински транспорт; услуге консијержа, наиме
такси
превоз;
репатријација
и
транспорт
аутомобилиста, мотоциклиста и других путника у
случају несреће или болести; репатријација возила;
изнајмљивање возила; локализација возила; испорука
резервних делова за возила; услуге спашавања;
транспорт преминулих лица; услуге туристичких
канцеларија и туристичких агенција (транспорт);
информације о путовањима; резервисање места за
путовања или за транспорт због репатријације, за
транспорт тела или транспорт у случају раног
повратка; пратња путника током репатријације;
патроле за возила у квару, наиме патроле за
репатријацију возила; издавање карата за превоз
(тикетинг); услуге пресељења, наиме услуге
пресељења за компаније, поготово услед ризика или
ванредних ситуација (нпр. отварање привремене
заменске канцеларије); помоћ на путу, наиме
пружање помоћи у случају квара на возилу, услуге
вуче возила, репатријација возила и аутомобилиста,
локализација возила, испорука резервних делова за
возила, транспорт преминулих лица, услуге бравара,
услуге мобилности; услуге пружања помоћи,
саветовања и пружања информација у вези са напред
наведеним услугама; дистрибуција цевоводом и
каблом; навигација (одређивање позиције и
планирање руте и правца); транспорт и испорука робе
нарочито осигураним купцима; услуге транспорта и
истовара робе и терета; услуге испоруке поште и
курирске услуге; изнајмљивање превозних средстава;
путовања и превоз путника; разгледање, услуге
водича и излета; спасилачке услуге, услуге
проналажења, тегљења и спашавања; пуњење машина
и контејнера; утовар и истовар возила; паркирање и
складиштење возила; услуге ношења.
(111) 80989
(210) Ж- 2021-278

(181) 19.02.2031.
(220) 19.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7-11000 Београд
(540)

Ж
(111) 80990
(210) Ж- 2021-58

(181) 19.01.2031.
(220) 19.01.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19, 11000, Београд
(540)

DELVAC 1
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти (изузев
јестивих уља и масти и етеричних уља), средства за
подмазивање; смесе за везивање и апсорбовање
прашине; гориво (укључујући течна горива за
моторе) и материје за осветљавање; свеће, танке
свеће, светиљке и фитиљи.
(111) 80991
(210) Ж- 2021-265

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little
Falls Drive, Suite 100 , Wilmington, DE 19808-1674 , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SUPERSONIC
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за
цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају.
(111) 80992
(210) Ж- 2021-244

(181) 11.02.2031.
(220) 11.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) ПЛАВА ПТИЦА-МАКСИМОВИЋ ДОО
ВЕЛИКА МОШТАНИЦА, Добривоја Јовановића
34, Велика Моштаница, RS
(740) Адвокат Андреја Чивтелић, Курсулина 13, Београд
(540)

Crosuvo
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, лекови који се
користе код болести кардиоваскуларног система.
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(531) 26.03.01; 26.03.02; 26.03.07; 26.03.22; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, окер.
(511) Кл. 28: алке [игра набацивања колута о клин];
апарати за аркадне видео игре; апарати за игре;
апарати за игре на срећу; апарати за јахање у
забавним парковима; апарати и машине за куглање;
апаратура за избацивање тениских лоптица; базени
за пливање [за играње]; балон и за игру; беби
гимнастика; бејзбол рукавице; билијарски столови;
билијарска креда; билијарски столови који се
покрећу кованицама; билијарски штапови; бинго
картице; боксерске рукавице; боксерски џакови;
ваздушни пиштољи играчке; возила играчке; врхови
билијарских штапова; дама [игра]; даске за веслање;
даске за пливање; даске за скијање; даске за
сурфовање; даске за сурфовање на стомаку; даске за
једрење;
делтаплани;
детонирајуће
каписле
[играчке]; дискови за спорт; домине; дронови
[играчке]; друштвене игре; дувалице за прављење
мехура од сапунице [играчке]; експлозивне конфете
за забаве; електронске мете; жетони за игре;
жироскопи и стабилизатори лета за моделе авиона;
заштитне фолије прилагођене за екране преносних
игара; заштитни јастучићи [делови спортске опреме];
змајеви; играчке *; играчке висеће вртешке; играчке
возила на даљинско управљање; играчке за кућне
љубимце; играчке имитација козметике; играчке на
надувавање за базене; играчке новитети за забаве;
играчке новитети за збијање шала; игре; игре
грађења; игре на табли; игре са обручима; игре са
потковицама; каписле за пиштоље [играчке];
карневалске маске; карте за игру; карте-сличице које
се размењују, за игру; картице за гребање за игре на
срећу; кинеске домине; кликери за игру; командне
ручице [џојстици] за видео игре; конзоле за видео
игре; контролери за конзоле за игру; коцке [играчке];
коцкице; коњи за љуљање; креда за билијарске
штапове; лопте за билијар; лопте за играње; лопте за
игру;
лоптице
за
бадминтон;
лукови
за
стреличарство; лутке за руку; лутке; макете
[играчке]; макете играчке; марионете [лутке на
концу]; маса за моделирање за игру; маске за
мачевање; маске [играчко]; матрјошка лутке; машине
за видео игре; машине за забаву, аутоматске и које се
покрећу кованицама; машине за избацивање
лоптица; машине за физичке вежбе; мађионичарски
прибор; медведићи играчке; мете; мехурови,
мембране лопти за играње; муниција за пиштоље с
бојом [спортска опрема]; мушки атлетски суспензори
[спортска опрема]; одбојници за билијарски сто;
одећа за лутке; пазле; параглајдери; пачинко
[механичке игре]; пикадо; пиштољи играчке;
пиштољи с бојом [спортска опрема]; пињата;
пластелин за игру; плишане играчке; плишане
играчке са прикаченим n8427ћебенцетом; позоришне
маске; праћке [спортска опрема]; преноси ве видео
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игре са дисплејем од течних кристала; преносне игре
и играчке са телекомуникационим функцијама;
рекети; пуњене играчке; пумпе посебно прилагођене
за лопте за играње; роботи играчке; ролери; ролшуе
[котураљке]; рукавице за борбу [опрема за игру];
рукавице за голф; рукавице за игру; рукавице за
мачевање; рукавице за пливање; ручне конзоле за
играње видео игара; салонске игре; скејтборд; скије;
санке [спортска опрема]; скије за воду; скије за
сурфовање; скутери [играчке]; слот машине [машине
за игре]; смањени модели возила; собни бицикпи за
вежбање; справе за боди-билдинг; спортске мреже;
справе за вежбање [развлачење]: љуљашке за јогу;
справе за истезање груди [вежбање]; справе за пењање
[опрема за планинарење]; справе за рехабилитацију
тела; справе за физичко вежбање; стаклене кугле са
снегом; столови за стони тенис; стони фудбал;
стреличарски прибор; табле за игру даме; тегови;
тегови за вежбање; тениске мреже; тобогани [играчке];
точак за рулет; трамболине; триктрак игре; трицикли за
децу [играчке]; управљачи за играчке; уређаји за
гимнастику; фигуре играчке; харпуни [спортска
опрема]; чаше за мешање коцки; чигре; чигре [играчке];
чипови за игре на срећу; чуњеви; чуњеви за куглање;
чуњеви [игре]; шатори за игру; шах; шаховске табле;
штапови за игре.
Кл. 35: маркетинг; рекламирање; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
промоција продаје за друге; непосредно оглашавање
путем поште; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; прикупљање статистичких
података; продукција емисија телевизијске продаје;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; циљни маркетинг:
услуге телемаркетинга; услуге рекламних агенција;
услуге продаје путем лицитације; системација
информација у компјутерским базама података;
управљање програмима лојалности потрошача;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге
фотокопирања.
Кл. 41:
организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање
лутрије; организовање и вођење образовних форума
уживо; организовање и спровођење концерата;
организовање спортских такмичења; организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија];
организовање разгледања у пратњи водича;
организовање такмичења [образовних или забавних];
планирање забава [забава]; подучавање; припрема и
вођење семинара; припрема и вођење симпозијума;
продукција представа; пружање услуга казина [игре
ЗИС / RS / IPO
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Ж

на срећу]; пружање услуга аутомата за аркадне
игрице; позоришна продукција; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; режирање филмова, осим
рекламних филмова; снабдевање опремом за
рекреацију; снимање видеорекордером; стављање на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; услуге агенција за продају
карата [разонода]; услуге дискотека; услуге диск
џокеја; услуге графичке обраде, осим у рекламне
сврхе; услуге биоскопа; услуге забаве које пружају
кампови за одмор; услуге забавних паркова; услуге
забављача; услуге игара на срећу; услуге игара
пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге
караока; услуге личног тренера [фитнес тренинг];
услуге ноћних клубова [забава]; услуге обданишта;
услуге образовања које пружају школе; услуге обуке
које се пружају путем симулатора; услуге пружања
обуке; услуге спортских кампова; услуге спортских
објеката;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације;
услуге
филмског
студија;
фотографске репортаже; фотографисање; физичко
васпитање.

интернета; рекламирање преко свих јавних средстава
комуникације; рекламирање на интернету за потребе
других лица; 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 музичким догађајима; 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; директно
оглашавање; непосредно оглашавање; филмско
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per
click оглашавање]; оглашавање путем бан ера;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета.
Кл. 38: пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.
Кл. 41: пружање дигиталне музике која се не може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост-продукцији у области музике, видеа и филма.

(111) 80993
(210) Ж- 2021-322

(111) 80994
(210) Ж- 2021-154

(181) 25.02.2031.
(220) 25.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Стоја Јовановић, Мајора Бранка
Вукосављевића 76/1, Београд, RS
(540)

Stoja Jovanović-Stoja
(511) Кл. 9: СD-I-дискови [интерактивних компакт
дискови]; CD јединице за рачунаре; DVD дискови са
снимљеним музичким садржајем; DVD јединице;
видео касете; видео-траке; видео филмови;
дигитална музика која се може преузети са МР3
интернет страница; дигитална музика која се може
преузети са интернета; дигитална музика која се
може преузети; дигитални уређаји за репродукцију
аудио-трака; дигитални уређаји за репродукцију
звучног записа; дигитални уређаји за репродукцију
музике.
Кл. 16: књиге; књиге са песмама или нотама;
новине; дневне новине; плакати од папира; плакати
од папира или картона; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи
списа,
докумената
[канцеларијски
прибор].
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

ЗИС / RS / IPO

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) LIFE PHARMA DOO BEOGRAD,
Београдског батаљона 4, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

RHEIFLEX FORTE
(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) 80995
(210) Ж- 2021-152

(181) 29.01.2031.
(220) 29.01.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Ринг Спорт д.о.о., Кованчина 19а први део ,
Мислођин-Обреновац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
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(511) Кл. 12: возила, апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; унутрашње гуме за пнеуматике;
опрема за поправку унутрашњих гума; ваздушне
пумпе (опрема за возила); ублаживачи удара за
возила; гуме за точкове возила; вентили за гуме
возила; бицикли; нотари за бицикле; блатобрани;
двоточкаши, колица; точкови за возила; поклопци
мотора возила; моторска кућица за компоненте
копнених возила; осовине за точкове возила; ланци
за бицикле; шасије за возила; браници возила;
волани за бицикле; гуме за бицикле; зупчаници за
бицикле; блатобрани за бицикле; кочнице за
бицикле; блатобрани за бицикле; фелне за точкове
бицикла; наплатци за точкове бицикла; курбле за
бицикле; мотори за бицикле; главчине точкова
бицикла; педале бицикла; пумпе за гуме бицикла;
жбице за точкове бицикла; точкови за бицикле;
седишта за бицикле; нотари за мотоцикле;
електрични мотори за копнена возила; електрична
возила; осовине за возила; крајеви осовина, рукавци;
штитници за точкове бицикала; кочнице за возила;
мотори за управљање сувоземним возилима; точкови
који се крећу независно од погона, за копнена
возила; опруге за вешање возила; седишта за возила;
возила за кретање по земљи, ваздуху, води или
шинама; унутрашње гуме за бицикле; кочионе
плочице за возила; рамови за бицикле; делови
кочница за возила; корпе прилагођене бициклима;
тротинети [возила]; кочиони дискови за возила;
звона за бицикле; бочни ретровизори за возила;
контролне ручке за возила; електрични бицикли;
самобалансирајући скутери; самобалансирајући
електрични моноцикли.
(111) 80996
(210) Ж- 2021-323

(181) 25.02.2031.
(220) 25.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења
5, 25260, Апатин, RS
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.09; 27.05.17; 28.17.00; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
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(511) Кл. 32: пива, стоут, лагер (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива
(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом
ферментацијом или пива горњег врења); минералне и
газиране воде и друга безалкохолна пића; воћни
напици и воћни сокови; сирупи и други препарати за
припремање пића.
(111) 80997
(210) Ж- 2021-246

(181) 12.02.2031.
(220) 12.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I
MARKETING PINK INTERNATIONAL
COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, Незнаног јунака 1,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 9: 3Днаочаре; close-up сочива; антене;
апарати за даљинско управљање; апарати за интерну
комуникацију; апарати за пренос звука; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
снимање звука; апарати за чишћење дискова са
снимљеним звуком; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; аудио и видео
пријемници; аудио интерфејси; аудио миксете; видео
екрани; видео касете; видео пројектори; видео
рекордери; видео телефони; видео-траке; визири за
шлемове; високофреквентни апарати; говорне цеви;
грамофони; графички елементи за мобилне телефоне
који се могу преузети са интернета; датотеке слика
које се могу преузимати; ДВД плејери; дигитални
знаци; дигитални рамови за фотографије; диск
драјвери за рачунаре; дискови за снимање звука;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске оловке [за видеодисплеје]; електронске партитуре које се могу
преузети он-лајн; електронске публикације које се
могу преузимати; електронске табле за обавештења;
електронски новчаници који се могу преузимати;
електронски нумерички дисплеји; електронски
планери; емотикони за мобилне телефоне који се
могу преузети; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; интерфејси за рачунаре; касете за видео
игре; касетофони; кациге за виртуелну стварност;
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кодиране картице за закључавање; кодиране
магнетне
картице;
кодиране
наруквице
за
идентификацију,
магнетне;
командне
ручице
[џојстици] за употребу са рачунаром, осим за видео
игре; компакт дискови [аудио-видео]; компакт диск
плејери; лаптоп рачунари; магнетни носиоци
података; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; меморијске картице за машине за видео
игре; микропроцесори; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; мобилни телефони;
модеми; монитори [компјутерска опрема]; монитори
[компјутерски програми]; навлаке за PDA уређај е
[личне дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за
лаптопове; навлаке за паметне телефоне; наочаре за
сунце;
наочаре
[оптика];
наочаре
против
заслепљивања; наутички апарати и инструменти;
ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; носиви
монитори са видео дисплејем; носиви рачунари;
ноутбук рачунари; објектива за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; паметне наочаре;
паметни сатови; панцир прслуци за заштиту од
метака;
подлоге
за
мишеве;
преносници
електронских сигнала; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; радио апарати; радио пејџери;
рачунари; рачунарска меморија, уређаји; рачунарске
софтверске платформе, снимљене или даунлодоване;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер, снимљени; сигурносни рефлектујући
прслуци; сигурносни токени [уређаји за кодирање];
слушалице; слушалице за комуникацију на даљину;
смартфони [паметни телефони]; софтвер за чување
екрана на рачунару, снимљен или даунлодован;
софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети;
софтвери за рачунарске игре, снимљени; таблет
рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; телевизијски апарати; телевизијски
апарати који се покрећу кованицама; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
тепекомуникаџиони преносници; тонски носачи
звука; торбе за лаптопове; украсни магнети; уређаји
за електричне и електронске ефекте за музичке
инструменте; уређаји за пројектовање виртуелних
тастатура; УСБ прикључци; флопи дискови;
флуоресцентни екрани; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; штитници
главе за спорт; штитови за лице за раднике.
Кл. 16: албуми; алманаси; амбалажа за флаше од
папира или картона; аташе мапе; бележнице; беџеви
са именом [канцеларијски прибор]; блокови за
цртање; блокови [канцеларијски материјал]; ваучери;
вискозни папир за умотавање, украсни папир;
воштани папир; грбови [папирни печати]; дописнице
за најаву посебних догађаја; држачи за оловке;
ЗИС / RS / IPO
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држачи оловака; држачи списа, докумената
[канцеларијски прибор]; држачи страница књига;
етикете од папира или картона; заставе од папира;
индекс регистри; календари; карте; картон; каталози;
коверте; конусне папирне кесе; леци, флајери;
листови папира [канцеларијски]; марамице од
папира; марамице од папира за чишћење; навлаке за
картице са именом; надстолњаци од папира;
налепнице [канцеларијски прибор]; налив пера и
хемијске оловке [канцеларијски прибор]; натписи од
папира или картона; несесери са прибором за
писање; огласни панои од папира или картона;
омотачи за флаше од картона или папира; омоти за
папир; омоти [канцеларијски материјал]; памфлети;
папир; папир за копирање; папир за писање;
периодичне публикације; плакати од папира или
картона;
пластификатори
докумената
за
канцеларијску употребу; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; постери; прекривачи столова од папира;
свеске; светлећи папир; столњаци од папира; стоне
салвете од папира; фасцикле за списе [канцеларијски
прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал];
штампане публикације; щтампане ствари; штампани
материјал [висока штампа]; штампани роковници;
штампарски бланкети, који нису од 1'е.катила;
штампарски комплети, покретни [канцеларијски
реквизит].
Кл. 35:
aжурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; договарање претплате за услуге
телекомуникација за трећа лица; дистрибуција
рекламног
материјала;
економске
прогнозе;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације;
изнајмљивање
канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне
или
маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији комуникације у односима са јавношћу;
консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; непосредно оглашавање путем поште;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
обрада текста; оглашавање; оглашавање на
отвореном: оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
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сајмова; писање рекламних текстова; писање
текстова за рекламне намене; презентација
производа путем средставa комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских догађаја; 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; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; системација информација у
компјутерским
базама
података;
тражење
спонзорства; управљање програмима лојалности
потрошача; уређивање излога; услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
корпоративне комуникације; 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 претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге посредовања
у трговини; услуге праћења тржишта; услуге
праћења штампе; услуге телемаркетинга; циљни
маркетинг.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
обезбеђивање комуникационих 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 честитки путем
интернета; пружање информација у области
телекомуникација; пружање услуга онлајн форума;
пружање услуга телекомуникационих канала за
услуге
телешопинга;
радио
комуникације;
сателитски пренос; телеграфске услуге; телефонске
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комуникације;
телефонске
услуге;
услуге
видеоконференција; услуге говорне поште; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
Кл. 41: дистрибуција филмова; електронско издаваштво;
забава посредством радија; издавање текстова, осим
рекламних текстова; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
рекордера; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање
камкодера; изнајмљивање опреме за осветљавање
позоришних и телевизијског студија; изнајмљивање
радио и телевизијских апарата; изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање сценског
декора; изнајмљивање филмова; микрофилмовање;
монтажа видеотрака; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може преузимати;
онлајн издавање електронских књигa и часописа;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање
и
вођење
радионица
[обука];
организовање и спровођење концерата; организовање
костимираних забавних догађаја; организовање лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање такмичења [образовних или забавних];
писање сценарија; писање текстова; писање сценарија,
изузев за рекламне сврхе; подучавање; пренос знања и
искуства [обучавање]; џродукција музике; продукција
представа; продукција радио и телевизијских програма;
производња филмова, који нису рекламни филмови;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; пружање корисничких оцена
у забавне и културне сврхе; пружање корисничких
прегледа у забавне и културне сврхе; пружање услуга у
области забаве и разоноде; пружање услуга у области
образовања; режирање филмова, осим рекламних
филмова; снимање видеорекордером; телевизијска
забава; титловање; услуге графичке обраде, осим у
рекламне сврхе; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге караока; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова [забава];
услуге
омогућавања
коришћења
електронских
публикација, које се не могу преузимати; услуге
репортерског извештавања; услуге синхронизовања;
услуге стављања на располагање телевизијских
програма, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге студија за снимање; услуге
технике осветљења за манифестације; услуге тонске
технике за манифестације.
(111) 80998
(210) Ж- 2020-2342

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 30.07.2021.
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Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 40: завршна обрада текстила; посребривање;
избељивање тканина; порубљивање одеће; шивење
женске одеће по мери; поступак трајног пеглања
тканина; бојење обуће; бојење коже; бојење крзна;
сечење тканина; позлаћивање; импрегнација одеће;
обрађивање вуне; обрада коже; бојење текстила;
обрада тканина; обрада текстила; бојење тканина;
обрађивање коже.
(111) 81000
(210) Ж- 2021-234

(531) 16.01.16; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03
(591) розе, зелена.
(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. 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.
(111) 80999
(210) Ж- 2020-1986

(181) 16.11.2030.
(220) 16.11.2020.
(151) 30.07.2021.
(732) Биљана Типсаревић and Милица Павловић,
Трешњиног цвета 9, 11000, Београд, RS i
Омладинских бригада 86ж, Нови Београд, RS
(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско
ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд
(540)

(531) 05.05.01; 27.03.11; 27.05.01
(511) Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре;
накит, драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
ЗИС / RS / IPO

(181) 11.02.2031.
(220) 11.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Kite Pharma, Inc. (Delaware corporation), 2400
Broadway, Santa Monica, California 90404, US
(740) Ристић и Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

ТЕКАРТУС
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, нарочито,
фармацеутски препарати за употребу у лечењу
канцера; фармацеутски и биолошки препарати за
имунотерапију, укључујући имунотерапију Т
ћелијама.
(111) 81001
(210) Ж- 2021-236

(181) 11.02.2031.
(220) 11.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) ITV Studios Limited, Waterhouse Square 2,
Holborn, London EC1N 2AE, UK
(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24,
Београд
(540)

ПОТЕРА
(511) Кл. 9: звучни и видео снимци и преузимања;
снимљени телевизијски програми; снимљени
програми за емитовање или други пренос на
телевизији,
радију,
електронским
мобилним
уређајима и на рачунарима; медијски садржај који се
може преузети, укључујући видео и филмове,
телевизијске програме, рачунарске игре, музику,
слике и мелодије телефонског звона обезбеђене
преко интернета, телефонска линија, кабловски
бежични пренос, сателитска или земаљска услуга
преноса; подкастови (који се могу преузети); плоче,
дискови, траке, касете, кертриџи, картице и други
носачи, сви који носе или се користе за ношење
звучних снимака, видео записа, мултимедијалних
података, слика, графика, текста, програма или
информација; интерактивни компакт дискови, ЦДPOM и ДВД; унапред снимљени дискови, ЦД-POM и
ДВД; онлајн постери, фотографије, слике, чланци,
ваучери и улазнице (који се могу преузети), онлајн
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Ж
електронски речници, енциклопедије и референтни
текстови; рачунарски програми и софтвер за мобилне
апликације за интерактивну телевизију и за
интерактивне игре и квизове; софтвер за видео игре;
интерактивни програми за видео игре; дискови за
рачуна реке игре; програми и софтвер и за
електронске игре; хардвер и софтвер за игре у
виртуелној стварности; софтвер за рачунаре и
мобилне апликације за квизове; софтвер за машине
за аркадне видео игре; софтвер за коцкање; софтвер
за апликације за коцкање; софтвер за апликације за
коцкање који се може преузети; интерактивне и
онлајн игре са инстант добицима и игре са греб
картама; електронске публикације; електронске
књиге које се могу преузети; аудио књиге; е-књиге;
слушалице; предмети за мобилне телефоне; делови и
опрема за сву поменуту робу.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; друштвене
игре; електронске друштвене игре; сетови питања за
друштвене игре; игре са картама; карте за играње;
квиз игре; аркадне игре; машине за видео игре; бинго
картице; опрема за играње бинго игара; греб картице
за играње лутријских игара и квизова; апарати за
игре на срећу; фигуре играчке; фигуре акционих
хероја;
новогодишње
праскаве
бомбоне.
Кл. 41: услуге забаве у облику телевизијских програма,
кабловских, сателитских и интернет програма; услуге
забаве у форми емисија са играма; услуге забаве које се
односе на квизове; услуге телевизијске забаве које
укључују телефонско учешће публике; интерактивна
забава за употребу са мобилним телефоном; образовне
услуге у вези са забавом; услуге забаве у облику
искуства виртуелне игре; пружање информација о
забавним садржајима путем веб странице; продукција,
презентација, дистрибуција, удруживање, умрежавање
и
изнајмљивање
телевизијских,
кабловских,
сателитских и интернет програма и филмова, звучних
записа, видео записа и ДВД-а; развој формата за
телевизијске програме; организација, продукција и
презентација догађаја у образовне, културне или
забавне сврхе; организација, продукција, презентација,
обезбеђивање и одржавање такмичења, надметања,
игара, квизова, емисија са играма, забавних дана,
емисија, турнеја, организованих догађаја, наступа
уживо, студијске забаве и догађаја уз учешће публике;
услуге забавних паркова и аутомата за аркадне игрице,
видео запис са интернета (који се не може преузети);
објављивање књига, часописа, текстова, штампаних
материјала и снимака; објављивање и обезбеђивање
електронских публикација и онлајн публикација,
укључујући електронске књиге, новине, часописе
(периодична
издања),
стрипове,
часописе
(публикације), књиге, корисничке приручнике, поучне
и наставне материјале; обезбеђивање онлајн видео
клипова који се не могу преузети и другог
мултимедијалног дигиталног садржаја који садржи
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аудио, видео, уметничка дела и/или текст из или у
вези
са
текућом
телевизијском
серијом;
обезбеђивање игара на Интернету; услуге онлајн
рачунарских игара; услуге играња и коцкања на
мрежи; услуге казина, кладионица, игара и игара на
срећу; интерактивни покер, бинго и игре вештина и
играња укључујући играчке формате за једног и
више играча; услуге које омогућавају рад
компјутеризованог бинга и игара вештина; услуге
унапред
плаћених
игара;
информативне
и
саветодавне услуге које се односе на било коју од
претходно наведених услуга.
(111) 81002
(210) Ж- 2021-465

(181) 17.03.2031.
(220) 17.03.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11000, Београд, RS
(540)

OSAKA
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 81003
(210) Ж- 2021-466

(181) 17.03.2031.
(220) 17.03.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11000, Београд, RS
(540)

ENFILD
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 81004
(210) Ж- 2021-293

(181) 23.02.2031.
(220) 23.02.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

NOOR
(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;
ЗИС / RS / IPO
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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) 81006
(210) Ж- 2020-1884

(111) 81005
(210) Ж- 2020-2021

(511) Кл. 5: храна за бебе; додаци исхрани; млечне
формуле за бебе; млеко у праху за бебе; дијететска
храна
прилагођена
за
медицинске
намене.
Кл. 29: млеко у праху; алое вера за људску исхрану;
бадемово млеко; бобичасто воће, конзервирано; воће,
конзервирано; воће, кувано; воће, прерађено; воће у
конзерви; воћна пулпа; воћни желе; воћни чипс;
грицкалице на бази воћа; залеђено воће; замене за
млеко; замрзнуто-сушено поврће; јогурт; кефир;
кисело млеко; кокосово млеко; кокос, осушени;
компоти; кондензовано млеко; конзервисано поврће;
концентрати на бази воћа за кување; концентрати на
бази поврћа за кување; мермелада; месо; милк шејк;
млеко; 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 кикиикија; напици од
млека, у којима млеко преовлађује; напици са
бактеријама млечне киселине; овсено млеко; павлака
(млечни производ); парадајз пире; паста од поврћа;
пахуљице од кромпира; пире од јабука; пиринчано
млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу;
поврће, прерађено; производи од млека; протеинско
млеко; путер; сир; смрзнуто воће; сојино млеко;
сосови од поврћа за кување; сок од парадајза за
кување; супе; сухомеснати производи; сушено
поврће; џемови.
Кл. 30: брашно; вафел производи; високопротеинске
плочице од житарица; воћне посластице; воћни желе
(слаткиши); воћни преливи (сосови); грицкалице на
бази житарица; грицкалице на бази пиринча; десерти
у облику муса (слаткиши); замрзнута сушена јела
чији је главни састојак пиринач; замрзнута-сушена
јела чији је главни састојак тестенина; инстант
пиринач; какао напици са млеком; кекс; колачи;
корнфлекс; крекери; мусли; напици од чаја; овсене
пахуљице; пиринчани крекери; пића на бази какаоа;
пића на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића
на бази кафе; пића од чоколаде са млеком; плочице
од житарица; препарати од житарица; пудинг; сладни

(181) 19.11.2030.
(220) 19.11.2020.
(151) 30.07.2021.
(732) Kellogg Europe Trading Limited, 3, Dublin
Airport Central (DAC), Dublin Airport, Dublin , IE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.12; 27.01.11; 27.05.24
(511) Кл. 29: грицкалице на бази кромпира и поврц́а,
хрскаве прерађевине од кромпира, чипс од кромпира,
сушено воц́е и поврц́е, грицкалице на бази сира,
јестива уља, грицкалице на бази коштуњавог воћа и
семенки; енергетске табле које садрже воц́е,
коштуњаво воће и поврц́е, сушено месо.
Кл. 30: прерађевине на бази житарица које се
користе као грицкалице или састојци за припремање
друге хране; прерађене житарице; препарати од
житарица и других прехрамбених производа
добијених од житарица који се користе као
грицкалице или састојаци за припремање хране;
грицкалице на бази житарица; табле од житарица;
грицкалице на бази пшенице; грицкалице на бази
пиринча; грицкалице на бази више врста житарица;
крекери; кокице; переце; грицкалице на бази
кукуруза; мешавине грицкалица које се састоје
углавном од крекера, переца и / или искоканих
кокица; хлеб; кекс; зачини.
ЗИС / RS / IPO

(181) 27.10.2030.
(220) 27.10.2020.
(151) 30.07.2021.
(732) Fabrika dečje hrane d.o.o., Маршала Тита 206,
Добановци , 11272 Београд, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

143

Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8

Ж
бисквити; сладолед; сладоледи, слаткиши; сутлијаш;
тестенина; хељда, прерађена; храна на бази овса; чај;
чоколада; чоколадни мусеви; чоколадни намази који
садрже орашасте плодове.
Кл. 32: 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; безалкохолни приправци за
прављење напитака; воде (пића); воћни нектар;
(безалкохолни); воћни сокови; газирана вода;
енергетска пића; изотоници; квас; коктели,
безалкохолни; лимунаде; минерална вода; (пиће);
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици
на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици
соје, осим замена за млеко; освежавајућа
безалкохолна пића; пића од сурутке; сирупи за пића;
смутис (кашасти напици од воћа или поврћа); сокови
од поврћа (пића); сок од јабуке, безалкохолни; сок од
парадајза (пиће).
(111) 81007
(210) Ж- 2021-383

(181) 05.03.2031.
(220) 05.03.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Катарина Кнежевић, Бреза 11, 11030, Београд, RS
(540)

HEROBRANDSTARS
(526) na reč "rs"
(511) Кл. 35: услуге које пружају предузећа која се
баве оглашавањем (рекламирањем) тако што, за
рачун других лица, комуницирају са јавношћу
(рекламе) путем преноса било каквих информација о
производима
и
услугама
омогућавајући
потрошачима пригодан поглед на те производе и
услуге-рекламне
услуге.
Кл.
38:
тржишне
комуникације.
Кл. 41: образовање одраслих, забављање других
лица,
привлачење
пажње,
организовање
(приређивање) и вођење семинара, конференција,
конгреса, изложби, спортских такмичења, издавање
текстова и књига.
(181) 05.03.2031.
(220) 05.03.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Фондација "Регистар националног интернет
домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000,
Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд

(540)

(531) 24.17.02; 26.03.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.25;
27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(526) на реч "срб"
(511) Кл. 35: оглашавање у области регистрације
имена домена.
Кл. 38: телекомуникације; пружање информација у
области телекомуникација; пренос порука и слика
помоћу компјутера и електронске поште; приступ
глобалним компјутерским мрежама.
Кл. 42:
услуге регистрације имена домена;
акредитација
регистара
имена
домена
и
администратора
регистара;
стварање
и
администрирање квалификација за пружаоце услуга
регистрације имена домена; успостављање и
надгледање поштовања процедура које морају
следити пружаоци услуга регистрације имена
домена.
(111) 81009
(210) Ж- 2021-388

(181) 05.03.2031.
(220) 05.03.2021.
(151) 30.07.2021.
(732) Фондација "Регистар националног интернет
домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I,
11000, Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(111) 81008
(210) Ж- 2021-389
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(531) 24.17.02; 26.03.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.25;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, црвена.
(526) на реч RS
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(511) Кл. 35: оглашавање у области регистрације
имена домена.
Кл. 38: телекомуникације; пружање информација у
области телекомуникација; пренос порука и слика
помоћу компјутера и електронске поште; приступ
глобалним
компјутерским
мрежама.
Кл. 42:
услуге регистрације имена домена;
акредитација
регистара
имена
домена
и
администратора
регистара;
стварање
и
администрирање квалификација за пружаоце услуга
регистрације имена домена; успостављање и
надгледање поштовања процедура које морају
следити пружаоци услуга регистрације имена
домена.
(111) 81010
(210) Ж- 2021-257

(181) 12.02.2031.
(220) 12.02.2021.
(151) 03.08.2021.
(732) Александар Парошки, Бранислава Бороте 3,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.01.12; 02.01.23; 18.03.02; 18.03.23; 27.05.01;
29.01.04
(591) плава.
(511)
Кл.
7:
мотори
за
бродове.
Кл. 9:
наутички апарати и инструменти.
Кл. 12: чамци.
(111) 81011
(210) Ж- 2020-1315

(181) 05.08.2030.
(220) 05.08.2020.
(151) 04.08.2021.
(732) Newsmax Adria d.o.o. Beograd, Кнеза
Вишеслава 88, 11030, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.05; 26.11.02; 26.11.08; 27.01.02; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04

ЗИС / RS / IPO

Ж
(591) тамно плава (RGB:7,23,111, CMYK: 100,97,24,21),
црвена (RGB: 181,4,4; CMYK:20,100,100,12)
(526) "PREGLED DANA"
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 81012
(210) Ж- 2021-207

(181) 08.02.2031.
(220) 08.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(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)

Ccycled
(511) Кл. 1: рециклиране хемикалије које се користе
у индустрији, науци, као и у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке
смоле, непрерађена пластика; смеше за гашење
ватре; катализатори; препарати за каљење и
лемљење; хемијске супстанце за конзервирање
намирница; материје за штављење; лепкови који се
користе
у
индустрији.
Кл. 40: рециклирање и прерада отпада.
(111) 81013
(210) Ж- 2021-232

(181) 11.02.2031.
(220) 11.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(732) L3Harris Technologies, Inc. (Delaware
corporation), 1025 West NASA Boulevard, Melbourne,
Florida 32919, US
(740) Ристић и Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

(531) 03.13.08; 17.02.02; 21.03.01; 25.07.02; 26.15.01;
26.15.15; 27.05.01; 27.07.01
(511) Кл. 9: рачунарски хардвер; снимач гласова у
пилотској кабини ваздухоплова и података о лету;
снимачи и одашиљачи података о параметрима лета;
полупроводници; радио фреквенцијски прекидачи;
детектори
радара;
тестери
лета,
нарочито,
рачунарски хардвер и софтвер за извођење
симулације лета; рачунарски софтвер за симулацију
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Ж
лета;
телефонски
предајници;
хабови
за
телекомуникацијске
мреже;
конектори
за
телекомуникацијске
мреже;
пријемници
за
телекомуникацијске мреже; хардверски интерфејс
телефонске мреже; хардвер за контролу сигурности
телефоније; хардвер за контролу телефонске
му1тимедије; телефонски прекидачи, рутери и
претплатнички хардверски интерфејс, који се
користе у рачунарским и комуникацијским мрежама
и системима; рачунарски софтвер који се користи за
управљање и контролу у области сателитске
комуникације; рачунарски софтвер за рударење у
области стратешких и тактичких обавештајних
података; рачунарски софтвер за телеметрију који се
користи за прикупљање и одашиљање података, са
сателита, ваздухоплова, пројектила, покретних
копнених система, даљински конфигурисаних
фиксних инсталација; рачунарски софтвер који се
користи за прикупљање и одашиљање података за
медицинске рентгенске машине, машине са
магнетским сензорима, машине са акустичним
сензорима, машине за хемијско праћење; рачунарски
софтвер који се користи за контролу и управљање
опремом у реалном времену; рачунарски софтвер за
управљање и контролу рентгенских машина;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са магнетским сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
медицински
имиџинг
(визуелно
снимање);
рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са акустичним сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
хемијско праћење; инструменти за контролу лета;
опрема за сигурност лета, нарочито снимачи гласова,
телеметријски
системи
за
употребу
на
ваздухопловима; рачунарски софтвер који се користи
за управљање и контролу ваздухопловних система за
одржавање на ваздухопловима; рачунарски софтвер
за управљање и телеметријских скенера; системи за
детектовање упада; рачунарски софтвер за
управљање и контролу система за бодовање борбе и
слика, рачунарски софтвер за управљање и контролу
система за управљање ваздушним саобраћајем;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
монитора, фото апарата и видео камера; рачунарски
софтвер за управљање и контролу радарских
система; рачунарски софтвер који се користи за
системе статуса и надзора возила; рачунарски
софтвер за препознавање и презентацију ситуација
система, у контролном систему комуникације и
повезивања
података;
телекомуникациони
појачивачи канала; филтери фреквенција за употребу
у телекомуникацијама; рачунарски хардвер за
процесирање информације о електронском кључу,
нарочито, процесирање информације у вези са
електронским шифровањем и другим сигурно сним
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технологијама; радио фреквенцијски лимитери;
хармонијски генератори; сателитски транспондери;
контролори
транспондера;
системи
сигурне
комуникације који се састоје од дигиталних
процесора,
модулатора,
антена,
одашиљача,
пријемника и хардвера и софтвера за шифровање, за
уређаје за процесирање сигурносних алгоритама,
који се користе за прикупљање, пренос и анализу
информација из ваздуха, сателита, земље и мора;
комуникацијски системи који се састоје од
микроталасних комуникацијских веза високог
протока података и рачунарског хардвера;
комуникацијски системи који се састоје од
телефонских
компонената
и
компонената
микроталасног радија високог протока података,
дигиталних процесора, рачунарског хардвера,
софтвера који садржи алгоритме који се користе у
процесирању сигурних комуникација и софтвера за
сигурно емитовање и/или пријем комуникација и
информација или података; уграђена сателитска
опрема која обезбеђује могућности подсистема,
нарочито, електронски модули и штампана кола за
дигитално снимање електронских података у
чврстом стању, процесирање видео сигнала,
процесирање и транслација комуникацијских
сигнала; микроталасни уређаји, опрема, производи и
компоненте, нарочито, фреквенцијски трансмитори,
фреквенцијски
конвертери,
фреквенцијски
синтисајзери,
фреквенцијски
модулатори,
фреквенцијски филтери, фреквенцијски појачивачи
снаге, пасивне компоненте, механички прекидачи,
бежични фреквенцијски монитори; опрема за радио
навигацију која се састоји од микроталасне опреме за
одашиљање и примање снимака, нарочито,
микропроцесора, електронских дисплеја, уређаја за
дигитално складиштење, радио одашиљача и
пријемника, која обезбеђује следеће могућности:
навигацију, командовање и контролу возила,
индикације и упозорења возила, снимање података и
телеметрије; опрема и уређаји за надгледање,
нарочито, ИСР (обавештавање, надзор и извиђање)
подсистеми који користе рачунарски хардвер и
софтвер
за
обезбеђивање
семплирања
електромагнетног
спектрума
са
унапред
дефинисаном фреквенцијом да би се извукла
информација која се може анализирати, за потребе
војног и цивилног ваздухопловства; електронски
сензори који у реалном времену обезбеђују
могућност прикупљања електронских података и
информација; електронски рачунарски хардвер и
софтвер, који омогућава прикупљање, мониторинг,
анализу, складиштење и презентацију медицинских
слика; хардвер који омогућава повезивање аналогних
или дигиталних сигнала са постојећом ПСТН (јавна
телефонска мрежа) или глобалном информацијском
мрежом и креирање могућности да се исти ови
ЗИС / RS / IPO
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сигнали убаце у систем мобилне комуникације;
телефонски рачунарски хардвер који омогућава
креирање бежичне последње миље, нарочито,
бежичне радио везе између централног извора и
дестинације, где телефонија и систем података имају
могућност фиксног положаја или мобилног рада;
комуникацијски терминали који се састоје од
рачунарског хардвера који обезбеђује креирање и
повезивање
мултимедијалних
комуникацијских
сигнала, укључујући аналогне сигнале, глас, податке
и видео, и омогућава да се сигнали повежу са другим
комуникацијским терминалима или другим мрежним
чворовима; радио и телевизијски трансмисиони
системи који садрже предајнике, мониторе, миксере
сигнала, кодере и декодере аудио и видео сигнала и
опрему за едитовање, нарочито, процесоре сигнала;
предај ници и пријемници за сателитску
комуникацију; рачунарски вођени мрежни системи
који се састоје од рачунарског хардвера и софтвера
за пренос података између рачунара повезаних у
мрежу и за управљање рачунарима и преносом
података
у
поменутој
мрежи;
рачунарски
информациони системи који садрже рачунаре и
софтвер за обраду података, обраду текста и приказ
података; авионски системи који садрже дигиталне
мапе, оптичке и жичане магистрале података (дата
бус),
меморијске
уређаје,
инструменте
за
приказивање, похрањивање, процесирање и вађење
података о времену, тактици, стратегији и
сигурности, контролне уређаје за пилотске кабине и
екране са подацима; фазирана антенска решетка;
опрема за глобално позиционирање, која се састоји
од процесора података и екрана; рачунарски софтвер
и рачунарски хардвер за употребу у системима
комуникације у контроли лета за приказивање
транспорта, пренос гласа, података и слика,
контролу, пребацивање, усмеравање и примање
информација о ваздушном саобраћају; рачунари и
рачунарски софтвер за конвертовање слика у податке
и за анализу, приказивање и штампање података, у
области дво- и тро-димензионалне екстракције,
манипулације,
приказивања
и
географске
регистрације слике; сигурни рачунарски вођени
системи, који се састоје од рачунарског хардвера и
софтвера и шифрованих база података, који се сви
користе за обезбеђивање и контролисање сигурности
и приступа рачунарској мрежи и информацијама које
се налазе у њој, нарочито, праћење ваздушног
саобраћаја и пренос шифрованих порука до пилота,
управљање базама података, пренос датотека и за
повезивање рачунара и база података у мрежу и за
управљање протока авио саобраћаја; систем
управљања ваздушним линијама, који садржи
рачунаре и софтвер за управљање базама података и
за размену информација о авионима и раду авиона;
процесори за анализу телевизијских сигнала,
ЗИС / RS / IPO

Ж
нарочито,
електронски
дисплеј
панели
за
приказивање сигнала, терминали за евалуацију
сигнала, који се примамо састоје од хардвера, за
анализу прилагођених сигнала, са интегрисаним
дисплејом и компонената за софтверску анализу, које
раде на индустријски стандардним рачунарима, и
монитор за евалуацију квалитета аналогних и
дигиталних сигнала, сервери за анализу медија за
верификацију квалитета дигиталног медијског
садржаја, интерфејс модули сигнала, ручни
анализатори сигнала, оптички анализатори сигнала,
тестери кола за мониторинг емитованих сигнала и
алати за видео мониторинг, нарочито, алати за видео
мониторинг заснован на софтверу, нарочито,
рачунарски софтвер за мониторинг и логовање
гласноће медијског садржаја; генератори временске
референце, нарочито, генератори сигнала временске
референце за генерисање временског и тестног
сигнала система за емитовање; хардвер и рачунарски
софтвер за телевизијску продукцију, пост продукцију
и емитовање, нарочито, демодулатори, дигиталне
ознаке, нарочито, динамички електронски дисплеји и
мрежни рачунарски сервери и рачунарски софтвер за
управљање и контролу динамичких електронских
дисплеја, дистрибуционих појачала, аудио/видео
едитора, нарочито, рачунарске радне станице
опремљене рачунарским софтвером за едитовање
аудио и видео програмских материјала, рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер који се продаје као
интегрална јединица за генерисање карактера и
графике, рачунарски софтвер за генерисање
визуелних ефеката, рачунарски хардвер и рачунарски
софтвер који се продаје као интегрална јединица за
генерисање и убацивање уживо реклама, модула са
хитним упозорењима, нарочито, компјутеризовани
електронски модули и припадајући рачунарски
софтвер за имплементацију емитовања јавних порука
са хитним упозорењима, оптички транспортери
сигнала, електронски главни контролни прекидачи
аудио и видео сигнала, компресори аудио и видео
сигнала и декомпресори аудио и видео сигнала,
му1типлексери и дему1типлексери, му1тиекрани,
апликациони софтвер за мониторинг и контролу
рачунарске мреже за емитовање, електронски
мрежни контролни панели, пријемници и декодери
за аудио запис, видео запис и податке, електронски
усмеривачки прекидачи за аудио и видео сигнале,
видео сервери, НТП (протокол мрежног времена)
временски модули који се примарно састоје од
рачунарског хардвера и рачунарског софтвера за
обављање НТП синхронизације времена, сатови
временског сигнала, модули за транспорт сигнала,
аудио/видео синхронизатори и управљачи времена,
који се примамо састоје од кола са генерисаним
високо прецизним сатовима за синхронизацију тона
са сликом, рачунарски софтвер за креирање и
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приказивање маркера са временским кодом, вишениже фреквенцијски конвертери сигнала, унакрсни
конвертери формата сигнала, сви за употребу у
индустрији медија и забаве; емитерски софтвер за
оглашавање,
продају,
промет
и
наплату,
аутоматизацију, управљање дигиталном имовином,
програмирање и управљање правима, нарочито,
рачунарски софтвер за управљање, надгледање и
аутоматизацију куповине, продаје, планирања,
истраживања, управљања инвентаром, праћења
продукције и процеса рачуноводства за оглашавање,
и за општи садржај за индустрију медија и забаве;
рачунарски софтвер за контролисање и надзор
прекидачког система за телевизијске и радио
сигнале; рачунарски софтвер за управљање,
надгледање и аутоматизацију креирања, померања,
лоцирања, архивирања, вађења и коришћења
дигиталне медијске имовине; софтвер за управљање
пословним процесима и за порукама, за управљање и
контролу хуманог и аутоматског процеса рада и
мулти системске комуникације, за коришћење у
индустрији медија и забаве; мрежни центри
управљања који се примарно састоје од мобилних и
преносних радио апарата и такође садрже
контролоре електричних базних станица, контролоре
електронске комуникације и контролоре електричне
мреже; мобилни и стационарни двосмерни радио
апарати за комуникацију; преносиви двосмерни
радио апарати за комуникацију; гетвеји радио мрежа
који садрже рачунаре, рачунарске прекидаче и
припадајући рачунарски софтвер за гласовну
комуникацију и комуникацију подацима; мреже на
бази интернет протокола које садрже рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер за интероперабилну
комуникацију;
опрема
за
телекомуникацију,
нарочито, трункинговани радио комуникациони
системи за јавни сервис и индустријску примену,
који се састоје од преносних комуникацијских радио
апарата, контролора електричне базне станице,
контролора електронске комуникације и прекидача
кола; контролна опрема за двосмерне мобилне и
двосмерне фиксне радио апарате, нарочито, опрема
базне станице за фиксне и мобилне мреже и
комуникације, базни торњеви који се примарно
састоје од електронског хардвера, рачунарског
софтвера, антене и базних станица, контролне
станице које се примамо састоје од радијског
хардвера и припадајућег рачунарског софтвера,
десктоп контролне станице које се примамо састоје
од радио апарата, радијског хардвера и припадајућег
рачунарског софтвера, диспечерски и конзолни
хардвер, нарочито, диспечерске конзоле и софтвер за
обављање хитне и не-хитне комуникације и
обављање
командовања
и
контроле
јавне
безбедности особља и имовине, рачунарски хардвер
и софтвер за управљање на лицу места, за управљање
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комуникацијским радио апаратима и базним
станицама, и рачунарски хардвер и софтвер за
мрежно надгледање, за надгледање комуникацијских
радио апарата и базних станица; радијски
комуникацијски системи који примарно садрже
мобилне комуникацијске радио апарате и такође
садрже непокретне комуникацијске радио апарате,
преносне комуникацијске радио апарате, контролоре
базне станице, контролоре комуникације, и
контролоре мреже; гетвеји комуникацијских радио
мрежа, који се примарно састоји од рачунара,
рачунарских прекидача и припадајућег рачунарског
софтвера за обезбеђивање гетвеја између мрежа;
просторно распоредиви рефлектори за сателитску
комуникацију; рачунари и рачунарски софтвер за
обраду података о географској елевацији која се
односи на елевацију локација на земљи, како би се
генерисао, приказао и штампао тродимензионални
географски регистровани приказ таквих локација;
рачунари и рачунарски софтвер за управљање,
каталогизацију и позивање геопросторних слика,
производа изведених из слика и других обавештајних
производа, кроз синхронизацију каталога података
преко диспаратних складишних локација; рачунари и
рачунарски софтвер за управљање, процесирање,
експлоатацију и дистрибуцију покретних слика са
обавештајним подацима; рачунари и рачунарски
софтвер за управљање, процесирање, експлоатацију
и дистрибуцију презентација о планирању лета
пилотима општег ваздухопловства и контролорима
лета; мрежни комуникацијски радио апарати;
бродски комуникацијски терминали који се
примарно састоје од антене, постоља, позиционера,
модерна, конвертера на више фреквенце, конвертера
на ниже фреквенце, појачивача и корисничког
интерфејса; земаљски комуникацијски терминали
који се примамо састоје од антене, постоља,
позиционера, модерна, конвертера на више
фреквенце, конвертера на ниже фреквенце,
појачивача и корисничког интерфејса; рачунарски
информациони системи који се углавном састоје од
рачунара и рачунарског софтвера за процесирање
података, процесирање текста и приказивање
података у областима пописног информацијског
система, здравственог информацијског система,
паметних система дистрибуције електричне енергије,
система извештавања о и прогнозе временских
прилика и система за еколошко извештавање и
предвиђање; авионска опрема, нарочито, компресори
и декомпресори видео сигнала, извори снаге,
монтажни носачи посебно адаптирани за монтирање
и повезивање електричних апарата, процесори
ваздухопловних
сигнала
за
мрежну
интероперабилност оружја и циљање оружјем,
сигурни мрежни прекидачи, рачунарски софтвер у
виду мрежних протокола за олакшавање размене
ЗИС / RS / IPO
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електронских порука и података, радио фреквентне
(РФ) везе података за оружје, УХФНХФ бежичне
везе података, електроника генератора сигнала која
се примамо састоји од појачивача снаге, а такође
садржи и појачивач ниског шума, померач фазе,
јединицу
временског
кашњења,
прекидаче
одашиљања и примања, јединицу за дељење,
јединицу за комбиновање, конвертер на више
фреквенце, конвертер на ниже фреквенце,
контролоре низа и низове напајања и контролну
опрему, контролне јединице антене, референтне
јединице за одређивање позиције и правца,
контролне
јединице
одашиљача/пријемника,
контролоре позиције антене и селективни прекидачи
фреквенцијског опсега; комуникацијски системи
контроле лета, који се састоје од рачунарског
хардвера и рачунарског софтвера за приказивање,
пренос, контролу, пребацивање, усмеравање и
примање података о временским приликама;
двосмерни радио апарати за комуникацију путем
гласа, података, слика и видеа, за употребу од стране
војних и других владиних агенција; двосмерни
комуникацијски
радио
уређаји,
нарочито,
комуникацијски радио апарати за глас и податке,
који могу да раде на више фреквентних опсега, да би
се омогућило службеницима јавне безбедности и
првим респодентима, као што су агенције за
спровођење закона, хитна помоћ, ватрогасци и војно
особље,
да
међусобно
инероперабилно
комуницирају,
иако
њихова
постојећа
комуникацијска
инфраструктура
можда
није
међусобно компатибилна; трункиговани радио
комуникацијски системи за јавни сервис и
индустријску примену, нарочито, базне станице
мобилне телефоније и базне станице мобилног
радија за двосмерну мобилну телефонију и фиксне
комуникацијске радио апарате; звучници за мобилне
двосмерне комуникацијске радио апарате; звучници
за стационарне двосмерне комуникацијске радио
апарате;
пуњачи
батерија
за
двосмерне
комуникацијске радио апарате; комуникацијске
мреже на бази интернет протокола које примамо
садрже рачунарски хардвер и рачунарски софтвер за
имплементацију интероперабилних комуникација;
криптографски модули, нарочито, електронски
модули са уграђеним фирмвером у сврху шифровања
података;
машине
за
шифровање;
радио
фреквенцијски бежични комуникацијски адаптери,
нарочито, мрежне интерфејс карте; софтвер за
управљање радио фреквентним бежичним мрежним
интерфејс картама; комуникацијски софтвер за
повезивање радио фреквенцијских бежичних
мрежних
интерфејс
карти
са
локалном
комуникацијском мрежом; радијски мрежни гетвеј
који се примамо састоји од рачунара, рачунарских
прекидача и рачунарског софтвера, на пољу гласовне
ЗИС / RS / IPO
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комуникације и комуникације подацима; рачунарски
софтвер који се користи на пољу контроле лета,
нарочито, за надзор, одржавање, администрирање,
решавање проблема и конфигурисање рачунарског
софтвера за надгледање перформанси система
контроле лета, дефинисање мапирања, аплодовање
ажурираног софтвера и нових верзија, контролу
приступа, корисничке дефиниције, обнављање и
извештавање о дијагностици.
Кл. 35: услуге саветовања и консултација у вези са
пословним
управљањем
у
области
телекомуникационе логистике; услуге пословне
консултације помоћи у раду телекомуникацијских
система и мрежа за друге; услуге пословне
консултације и помоћи у области телекомуникација,
нарочито
рад
са
и
администрација
телекомуникацијских мрежа и комуникацијских веза
за друге.
Кл. 37: техничко консултовање на пољу градње
фиксних
земаљских
постројења;
техничко
консултовање и асистенција на пољу конструисања,
поправке и одржавања подморница и бродова;
техничко консултовање које се односи на
инсталацију, поправку и одржавање мобилних и
фиксних постројења на земљи, сателита и односних
рачунарских информационих система; техничко
консултовање и асистенција на пољу распоређивања
опреме и система рачунарског хардвера; услуге
надградње информационе технологије (ИТ) и
комуникацијске
инфраструктуре,
нарочито,
ажурирање рачунарског хардвера за ит и
комуникацијске
системе;
услуге
одржавања
телекомуникацијских система, нарочито, одржавање
радио, телевизијске и дигиталне комуникацијске
опреме за друге.
Кл. 38: техничко консултовање на пољу сателитске
комуникације и комуникације путем повезаних
комуникацијских
информацијских
система,
нарочито, комуникација путем сателитског преноса,
микроталасних производа и телеметрије и
инструментације; услуге консултовања и техничке
асистенције на пољу сигурне комуникације и
телеметрије.
Кл. 42: техничко консултовање и асистенција на
пољу
авијације;
информацијско
технолошко
консултовање у области подморница и бродова,
мобилних и фиксних постројења на земљи, сателита
и односних информационих система, нарочито у вези
са
сигурношћу
података,
комуникацијама,
микроталасним производима и телеметријом и
инструментацијом;
пројектовање
рачунарских
система за интеграцију софтвера, одржавање и
корисничке услуге, системе подршке за интеграцију
софтвера, одржавање и планирање услуга подршке и
провизионирања, и провизионирање контроле услуге
подршке за сателитске контролне мреже, одбрамбене
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комуникацијске системе у реалном времену, и
одбрамбене системе за прикупљање обавештајних
података у реалном времену; пројектовање
рачунарских система за инжењерску подршку за
лансирање сателита, распоређене комуникацијске
системе и распоређене системе за прикупљање
обавештајних података; консултовање и техничка
асистенција на пољу прилагођавања рачунарског
хардвера и софтвера; консултовање и асистенција у
вези са услугама управљања рачунарским програмом,
услугама управљања рачунаром на лицу места, и
распоређивањем
и
управљањем
бежичним
комуникацијским мрежама других и услугама
управљања комуникацијским везама; услуге техничке
подршке, нарочито, решавање проблема у смислу
дијагностиковања и тестирања проблема рачунарског
хардвера и софтвера; обезбеђивање интерактивног вебсајта који омогућава корисницима улаз, приступ,
надгледање и генерисање пројектованих стратешких и
тактичких сигналинх извештаја о обавештајним
подацима; услуге миграције ит и комуникацијске
инфраструктуре; услуге техничког пројектовања и
распоређивања
телекомуникационих
мрежа
и
рачунарских мрежа за друге; услуге техничке подршке
за миграцију центра за податке, сервера и апликација за
базе података; услуге миграције података; управљање
ИТ софтверским апликацијама, управљање услугама
за предузећа, нарочито, управљање софтверским
апликацијама, управљање рестриктивним мрежама и
подацима, одржавање рачунарског софтвера које се
односи на сигурност рачунара и спречавањем
рачунарског ризика; услуге консултовања на пољу
рачунарског хардвера и софтвера; техничко
консултовање
на
пољу
телекомуникацијских
технологија; техничко консултовање на пољу
информационе технологије (ИТ); ажурирање и
одржавање рачунарског софтвера, услуге интеграције
информационе технологије (ИТ); услуге техничке
подршке, нарочито, надгледање рачунарских мрежа
путем даљинског приступа; даљинско технолошко
надгледање рачунарске мреже и услуге одржавања
софтвера;
даљинско
управљање
система
информационе технологије (ИТ) других; планирање,
пројектовање и управљање системима информационе
технологије (ИТ); пројектовање рачунарског хардвера
и софтвера; пројектовање рачунарске мреже за друге;
услуге обезбеђивања информација за пројектовање,
распоређивање
и
управљање
сигурним
комуникацијским системима и информацијским
мрежама, за заштиту поверљивости, интегритета и
расположивости информацијских система и важних
пословних података других; пројектовање радио,
телевизијске и дигиталне комуникацијске опреме за
друге; пројектовање и интеграција телефонских
система, комуникацијских система и система за
приказивање информација.
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Кл. 45: консултовање и техничка асистенција на
пољу
услуга
информационе
сигурности
и
обавештајне сигурности за сигурну и не сигурну
комуникацију путем гласа, података и видеа,
корисничку
ауторизацију,
препознавање
и
шифровање порука.
(111) 81014
(210) Ж- 2021-233

(181) 11.02.2031.
(220) 11.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(732) L3Harris Technologies, Inc. (Delaware
corporation), 1025 West NASA Boulevard, Melbourne,
Florida 32919, US
(740) Ристић и Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

L3HARRIS
(511) Кл. 9: рачунарски хардвер; снимач гласова у
пилотској кабини ваздухоплова и података о лету;
снимачи и одашиљачи података о параметрима лета;
полупроводници; радио фреквенцијски прекидачи;
детектори
радара;
тестери
лета,
нарочито,
рачунарски хардвер и софтвер за извођење
симулације лета; рачунарски софтвер за симулацију
лета;
телефонски
предајници;
хабови
за
телекомуникацијске
мреже;
конектори
за
телекомуникацијске
мреже;
пријемници
за
телекомуникацијске мреже; хардверски интерфејс
телефонске мреже; хардвер за контролу сигурности
телефоније; хардвер за контролу телефонске
му1тимедије; телефонски прекидачи, рутери и
претплатнички хардверски интерфејс, који се
користе у рачунарским и комуникацијским мрежама
и системима; рачунарски софтвер који се користи за
управљање и контролу у области сателитске
комуникације; рачунарски софтвер за рударење у
области стратешких и тактичких обавештајних
података; рачунарски софтвер за телеметрију који се
користи за прикупљање и одашиљање података, са
сателита, ваздухоплова, пројектила, покретних
копнених система, даљински конфигурисаних
фиксних инсталација; рачунарски софтвер који се
користи за прикупљање и одашиљање података за
медицинске рентгенске машине, машине са
магнетским сензорима, машине са акустичним
сензорима, машине за хемијско праћење; рачунарски
софтвер који се користи за контролу и управљање
опремом у реалном времену; рачунарски софтвер за
управљање и контролу рентгенских машина;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са магнетским сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
медицински
имиџинг
(визуелно
снимање);
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рачунарски софтвер за управљање и контролу
машина са акустичним сензорима; рачунарски
софтвер за управљање и контролу машина за
хемијско праћење; инструменти за контролу лета;
опрема за сигурност лета, нарочито снимачи гласова,
телеметријски
системи
за
употребу
на
ваздухопловима; рачунарски софтвер који се користи
за управљање и контролу ваздухопловних система за
одржавање на ваздухопловима; рачунарски софтвер
за управљање и телеметријских скенера; системи за
детектовање упада; рачунарски софтвер за
управљање и контролу система за бодовање борбе и
слика, рачунарски софтвер за управљање и контролу
система за управљање ваздушним саобраћајем;
рачунарски софтвер за управљање и контролу
монитора, фото апарата и видео камера; рачунарски
софтвер за управљање и контролу радарских
система; рачунарски софтвер који се користи за
системе статуса и надзора возила; рачунарски
софтвер за препознавање и презентацију ситуација
система, у контролном систему комуникације и
повезивања
података;
телекомуникациони
појачивачи канала; филтери фреквенција за употребу
у телекомуникацијама; рачунарски хардвер за
процесирање информације о електронском кључу,
нарочито, процесирање информације у вези са
електронским шифровањем и другим сигурно сним
технологијама; радио фреквенцијски лимитери;
хармонијски генератори; сателитски транспондери;
контролори
транспондера;
системи
сигурне
комуникације који се састоје од дигиталних
процесора,
модулатора,
антена,
одашиљача,
пријемника и хардвера и софтвера за шифровање, за
уређаје за процесирање сигурносних алгоритама,
који се користе за прикупљање, пренос и анализу
информација из ваздуха, сателита, земље и мора;
комуникацијски системи који се састоје од
микроталасних комуникацијских веза високог
протока података и рачунарског хардвера;
комуникацијски системи који се састоје од
телефонских
компонената
и
компонената
микроталасног радија високог протока података,
дигиталних процесора, рачунарског хардвера,
софтвера који садржи алгоритме који се користе у
процесирању сигурних комуникација и софтвера за
сигурно емитовање и/или пријем комуникација и
информација или података; уграђена сателитска
опрема која обезбеђује могућности подсистема,
нарочито, електронски модули и штампана кола за
дигитално снимање електронских података у
чврстом стању, процесирање видео сигнала,
процесирање и транслација комуникацијских
сигнала; микроталасни уређаји, опрема, производи и
компоненте, нарочито, фреквенцијски трансмитори,
фреквенцијски
конвертери,
фреквенцијски
синтисајзери,
фреквенцијски
модулатори,
ЗИС / RS / IPO

Ж
фреквенцијски филтери, фреквенцијски појачивачи
снаге, пасивне компоненте, механички прекидачи,
бежични фреквенцијски монитори; опрема за радио
навигацију која се састоји од микроталасне опреме за
одашиљање и примање снимака, нарочито,
микропроцесора, електронских дисплеја, уређаја за
дигитално складиштење, радио одашиљача и
пријемника, која обезбеђује следеће могућности:
навигацију, командовање и контролу возила,
индикације и упозорења возила, снимање података и
телеметрије; опрема и уређаји за надгледање,
нарочито, ИСР (обавештавање, надзор и извиђање)
подсистеми који користе рачунарски хардвер и
софтвер
за
обезбеђивање
семплирања
електромагнетног
спектрума
са
унапред
дефинисаном фреквенцијом да би се извукла
информација која се може анализирати, за потребе
војног и цивилног ваздухопловства; електронски
сензори који у реалном времену обезбеђују
могућност прикупљања електронских података и
информација; електронски рачунарски хардвер и
софтвер, који омогућава прикупљање, мониторинг,
анализу, складиштење и презентацију медицинских
слика; хардвер који омогућава повезивање аналогних
или дигиталних сигнала са постојећом ПСТН (јавна
телефонска мрежа) или глобалном информацијском
мрежом и креирање могућности да се исти ови
сигнали убаце у систем мобилне комуникације;
телефонски рачунарски хардвер који омогућава
креирање бежичне последње миље, нарочито,
бежичне радио везе између централног извора и
дестинације, где телефонија и систем података имају
могућност фиксног положаја или мобилног рада;
комуникацијски терминали који се састоје од
рачунарског хардвера који обезбеђује креирање и
повезивање
мултимедијалних
комуникацијских
сигнала, укључујући аналогне сигнале, глас, податке
и видео, и омогућава да се сигнали повежу са другим
комуникацијским терминалима или другим мрежним
чворовима; радио и телевизијски трансмисиони
системи који садрже предајнике, мониторе, миксере
сигнала, кодере и декодере аудио и видео сигнала и
опрему за едитовање, нарочито, процесоре сигнала;
предај ници и пријемници за сателитску
комуникацију; рачунарски вођени мрежни системи
који се састоје од рачунарског хардвера и софтвера
за пренос података између рачунара повезаних у
мрежу и за управљање рачунарима и преносом
података
у
поменутој
мрежи;
рачунарски
информациони системи који садрже рачунаре и
софтвер за обраду података, обраду текста и приказ
података; авионски системи који садрже дигиталне
мапе, оптичке и жичане магистрале података (дата
бус),
меморијске
уређаје,
инструменте
за
приказивање, похрањивање, процесирање и вађење
података о времену, тактици, стратегији и
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сигурности, контролне уређаје за пилотске кабине и
екране са подацима; фазирана антенска решетка;
опрема за глобално позиционирање, која се састоји
од процесора података и екрана; рачунарски софтвер
и рачунарски хардвер за употребу у системима
комуникације у контроли лета за приказивање
транспорта, пренос гласа, података и слика,
контролу, пребацивање, усмеравање и примање
информација о ваздушном саобраћају; рачунари и
рачунарски софтвер за конвертовање слика у податке
и за анализу, приказивање и штампање података, у
области дво- и тро-димензионалне екстракције,
манипулације,
приказивања
и
географске
регистрације слике; сигурни рачунарски вођени
системи, који се састоје од рачунарског хардвера и
софтвера и шифрованих база података, који се сви
користе за обезбеђивање и контролисање сигурности
и приступа рачунарској мрежи и информацијама које
се налазе у њој, нарочито, праћење ваздушног
саобраћаја и пренос шифрованих порука до пилота,
управљање базама података, пренос датотека и за
повезивање рачунара и база података у мрежу и за
управљање протока авио саобраћаја; систем
управљања ваздушним линијама, који садржи
рачунаре и софтвер за управљање базама података и
за размену информација о авионима и раду авиона;
процесори за анализу телевизијских сигнала,
нарочито,
електронски
дисплеј
панели
за
приказивање сигнала, терминали за евалуацију
сигнала, који се примамо састоје од хардвера, за
анализу прилагођених сигнала, са интегрисаним
дисплејом и компонената за софтверску анализу, које
раде на индустријски стандардним рачунарима, и
монитор за евалуацију квалитета аналогних и
дигиталних сигнала, сервери за анализу медија за
верификацију квалитета дигиталног медијског
садржаја, интерфејс модули сигнала, ручни
анализатори сигнала, оптички анализатори сигнала,
тестери кола за мониторинг емитованих сигнала и
алати за видео мониторинг, нарочито, алати за видео
мониторинг заснован на софтверу, нарочито,
рачунарски софтвер за мониторинг и логовање
гласноће медијског садржаја; генератори временске
референце, нарочито, генератори сигнала временске
референце за генерисање временског и тестног
сигнала система за емитовање; хардвер и рачунарски
софтвер за телевизијску продукцију, пост продукцију
и емитовање, нарочито, демодулатори, дигиталне
ознаке, нарочито, динамички електронски дисплеји и
мрежни рачунарски сервери и рачунарски софтвер за
управљање и контролу динамичких електронских
дисплеја, дистрибуционих појачала, аудио/видео
едитора, нарочито, рачунарске радне станице
опремљене рачунарским софтвером за едитовање
аудио и видео програмских материјала, рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер који се продаје као
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интегрална јединица за генерисање карактера и
графике, рачунарски софтвер за генерисање
визуелних ефеката, рачунарски хардвер и рачунарски
софтвер који се продаје као интегрална јединица за
генерисање и убацивање уживо реклама, модула са
хитним упозорењима, нарочито, компјутеризовани
електронски модули и припадајући рачунарски
софтвер за имплементацију емитовања јавних порука
са хитним упозорењима, оптички транспортери
сигнала, електронски главни контролни прекидачи
аудио и видео сигнала, компресори аудио и видео
сигнала и декомпресори аудио и видео сигнала,
му1типлексери и дему1типлексери, му1тиекрани,
апликациони софтвер за мониторинг и контролу
рачунарске мреже за емитовање, електронски
мрежни контролни панели, пријемници и декодери
за аудио запис, видео запис и податке, електронски
усмеривачки прекидачи за аудио и видео сигнале,
видео сервери, НТП (протокол мрежног времена)
временски модули који се примарно састоје од
рачунарског хардвера и рачунарског софтвера за
обављање НТП синхронизације времена, сатови
временског сигнала, модули за транспорт сигнала,
аудио/видео синхронизатори и управљачи времена,
који се примамо састоје од кола са генерисаним
високо прецизним сатовима за синхронизацију тона
са сликом, рачунарски софтвер за креирање и
приказивање маркера са временским кодом, вишениже фреквенцијски конвертери сигнала, унакрсни
конвертери формата сигнала, сви за употребу у
индустрији медија и забаве; емитерски софтвер за
оглашавање,
продају,
промет
и
наплату,
аутоматизацију, управљање дигиталном имовином,
програмирање и управљање правима, нарочито,
рачунарски софтвер за управљање, надгледање и
аутоматизацију куповине, продаје, планирања,
истраживања, управљања инвентаром, праћења
продукције и процеса рачуноводства за оглашавање,
и за општи садржај за индустрију медија и забаве;
рачунарски софтвер за контролисање и надзор
прекидачког система за телевизијске и радио
сигнале; рачунарски софтвер за управљање,
надгледање и аутоматизацију креирања, померања,
лоцирања, архивирања, вађења и коришћења
дигиталне медијске имовине; софтвер за управљање
пословним процесима и за порукама, за управљање и
контролу хуманог и аутоматског процеса рада и
мулти системске комуникације, за коришћење у
индустрији медија и забаве; мрежни центри
управљања који се примарно састоје од мобилних и
преносних радио апарата и такође садрже
контролоре електричних базних станица, контролоре
електронске комуникације и контролоре електричне
мреже; мобилни и стационарни двосмерни радио
апарати за комуникацију; преносиви двосмерни
радио апарати за комуникацију; гетвеји радио мрежа
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који садрже рачунаре, рачунарске прекидаче и
припадајући рачунарски софтвер за гласовну
комуникацију и комуникацију подацима; мреже на
бази интернет протокола које садрже рачунарски
хардвер и рачунарски софтвер за интероперабилну
комуникацију;
опрема
за
телекомуникацију,
нарочито, трункинговани радио комуникациони
системи за јавни сервис и индустријску примену,
који се састоје од преносних комуникацијских радио
апарата, контролора електричне базне станице,
контролора електронске комуникације и прекидача
кола; контролна опрема за двосмерне мобилне и
двосмерне фиксне радио апарате, нарочито, опрема
базне станице за фиксне и мобилне мреже и
комуникације, базни торњеви који се примарно
састоје од електронског хардвера, рачунарског
софтвера, антене и базних станица, контролне
станице које се примамо састоје од радијског
хардвера и припадајућег рачунарског софтвера,
десктоп контролне станице које се примамо састоје
од радио апарата, радијског хардвера и припадајућег
рачунарског софтвера, диспечерски и конзолни
хардвер, нарочито, диспечерске конзоле и софтвер за
обављање хитне и не-хитне комуникације и
обављање
командовања
и
контроле
јавне
безбедности особља и имовине, рачунарски хардвер
и софтвер за управљање на лицу места, за управљање
комуникацијским радио апаратима и базним
станицама, и рачунарски хардвер и софтвер за
мрежно надгледање, за надгледање комуникацијских
радио апарата и базних станица; радијски
комуникацијски системи који примарно садрже
мобилне комуникацијске радио апарате и такође
садрже непокретне комуникацијске радио апарате,
преносне комуникацијске радио апарате, контролоре
базне станице, контролоре комуникације, и
контролоре мреже; гетвеји комуникацијских радио
мрежа, који се примарно састоји од рачунара,
рачунарских прекидача и припадајућег рачунарског
софтвера за обезбеђивање гетвеја између мрежа;
просторно распоредиви рефлектори за сателитску
комуникацију; рачунари и рачунарски софтвер за
обраду података о географској елевацији која се
односи на елевацију локација на земљи, како би се
генерисао, приказао и штампао тродимензионални
географски регистровани приказ таквих локација;
рачунари и рачунарски софтвер за управљање,
каталогизацију и позивање геопросторних слика,
производа изведених из слика и других обавештајних
производа, кроз синхронизацију каталога података
преко диспаратних складишних локација; рачунари и
рачунарски софтвер за управљање, процесирање,
експлоатацију и дистрибуцију покретних слика са
обавештајним подацима; рачунари и рачунарски
софтвер за управљање, процесирање, експлоатацију
и дистрибуцију презентација о планирању лета
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пилотима општег ваздухопловства и контролорима
лета; мрежни комуникацијски радио апарати;
бродски комуникацијски терминали који се
примарно састоје од антене, постоља, позиционера,
модерна, конвертера на више фреквенце, конвертера
на ниже фреквенце, појачивача и корисничког
интерфејса; земаљски комуникацијски терминали
који се примамо састоје од антене, постоља,
позиционера, модерна, конвертера на више
фреквенце, конвертера на ниже фреквенце,
појачивача и корисничког интерфејса; рачунарски
информациони системи који се углавном састоје од
рачунара и рачунарског софтвера за процесирање
података, процесирање текста и приказивање
података у областима пописног информацијског
система, здравственог информацијског система,
паметних система дистрибуције електричне енергије,
система извештавања о и прогнозе временских
прилика и система за еколошко извештавање и
предвиђање; авионска опрема, нарочито, компресори
и декомпресори видео сигнала, извори снаге,
монтажни носачи посебно адаптирани за монтирање
и повезивање електричних апарата, процесори
ваздухопловних
сигнала
за
мрежну
интероперабилност оружја и циљање оружјем,
сигурни мрежни прекидачи, рачунарски софтвер у
виду мрежних протокола за олакшавање размене
електронских порука и података, радио фреквентне
(РФ) везе података за оружје, УХФНХФ бежичне
везе података, електроника генератора сигнала која
се примамо састоји од појачивача снаге, а такође
садржи и појачивач ниског шума, померач фазе,
јединицу
временског
кашњења,
прекидаче
одашиљања и примања, јединицу за дељење,
јединицу за комбиновање, конвертер на више
фреквенце, конвертер
на ниже фреквенце,
контролоре низа и низове напајања и контролну
опрему, контролне јединице антене, референтне
јединице за одређивање позиције и правца,
контролне
јединице
одашиљача/пријемника,
контролоре позиције антене и селективни прекидачи
фреквенцијског опсега; комуникацијски системи
контроле лета, који се састоје од рачунарског
хардвера и рачунарског софтвера за приказивање,
пренос, контролу, пребацивање, усмеравање и
примање података о временским приликама;
двосмерни радио апарати за комуникацију путем
гласа, података, слика и видеа, за употребу од стране
војних и других владиних агенција; двосмерни
комуникацијски
радио
уређаји,
нарочито,
комуникацијски радио апарати за глас и податке,
који могу да раде на више фреквентних опсега, да би
се омогућило службеницима јавне безбедности и
првим респодентима, као што су агенције за
спровођење закона, хитна помоћ, ватрогасци и војно
особље,
да
међусобно
инероперабилно
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комуницирају,
иако
њихова
постојећа
комуникацијска
инфраструктура
можда
није
међусобно компатибилна; трункиговани радио
комуникацијски системи за јавни сервис и
индустријску примену, нарочито, базне станице
мобилне телефоније и базне станице мобилног
радија за двосмерну мобилну телефонију и фиксне
комуникацијске радио апарате; звучници за мобилне
двосмерне комуникацијске радио апарате; звучници
за стационарне двосмерне комуникацијске радио
апарате;
пуњачи
батерија
за
двосмерне
комуникацијске радио апарате; комуникацијске
мреже на бази интернет протокола које примамо
садрже рачунарски хардвер и рачунарски софтвер за
имплементацију интероперабилних комуникација;
криптографски модули, нарочито, електронски
модули са уграђеним фирмвером у сврху шифровања
података;
машине
за
шифровање;
радио
фреквенцијски бежични комуникацијски адаптери,
нарочито, мрежне интерфејс карте; софтвер за
управљање радио фреквентним бежичним мрежним
интерфејс картама; комуникацијски софтвер за
повезивање радио фреквенцијских бежичних
мрежних
интерфејс
карти
са
локалном
комуникацијском мрежом; радијски мрежни гетвеј
који се примамо састоји од рачунара, рачунарских
прекидача и рачунарског софтвера, на пољу гласовне
комуникације и комуникације подацима; рачунарски
софтвер који се користи на пољу контроле лета,
нарочито, за надзор, одржавање, администрирање,
решавање проблема и конфигурисање рачунарског
софтвера за надгледање перформанси система
контроле лета, дефинисање мапирања, аплодовање
ажурираног софтвера и нових верзија, контролу
приступа, корисничке дефиниције, обнављање и
извештавање о дијагностици.
Кл. 35: услуге саветовања и консултација у вези са
пословним
управљањем
у
области
телекомуникационе логистике; услуге пословне
консултације помоћи у раду телекомуникацијских
система и мрежа за друге; услуге пословне
консултације и помоћи у области телекомуникација,
нарочито
рад
са
и
администрација
телекомуникацијских мрежа и комуникацијских веза
за друге.
Кл. 37: техничко консултовање на пољу градње
фиксних
земаљских
постројења;
техничко
консултовање и асистенција на пољу конструисања,
поправке и одржавања подморница и бродова;
техничко консултовање које се односи на
инсталацију, поправку и одржавање мобилних и
фиксних постројења на земљи, сателита и односних
рачунарских информационих система; техничко
консултовање и асистенција на пољу распоређивања
опреме и система рачунарског хардвера; услуге
надградње информационе технологије (ИТ) и
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комуникацијске
инфраструктуре,
нарочито,
ажурирање рачунарског хардвера за ит и
комуникацијске
системе;
услуге
одржавања
телекомуникацијских система, нарочито, одржавање
радио, телевизијске и дигиталне комуникацијске
опреме за друге.
Кл. 38: техничко консултовање на пољу сателитске
комуникације и комуникације путем повезаних
комуникацијских
информацијских
система,
нарочито, комуникација путем сателитског преноса,
микроталасних производа и телеметрије и
инструментације; услуге консултовања и техничке
асистенције на пољу сигурне комуникације и
телеметрије.
Кл. 42: техничко консултовање и асистенција на
пољу
авијације;
информацијско
технолошко
консултовање у области подморница и бродова,
мобилних и фиксних постројења на земљи, сателита
и односних информационих система, нарочито у вези
са
сигурношћу
података,
комуникацијама,
микроталасним производима и телеметријом и
инструментацијом;
пројектовање
рачунарских
система за интеграцију софтвера, одржавање и
корисничке услуге, системе подршке за интеграцију
софтвера, одржавање и планирање услуга подршке и
провизионирања, и провизионирање контроле услуге
подршке за сателитске контролне мреже, одбрамбене
комуникацијске системе у реалном времену, и
одбрамбене системе за прикупљање обавештајних
података у реалном времену; пројектовање
рачунарских система за инжењерску подршку за
лансирање сателита, распоређене комуникацијске
системе и распоређене системе за прикупљање
обавештајних података; консултовање и техничка
асистенција на пољу прилагођавања рачунарског
хардвера и софтвера; консултовање и асистенција у
вези
са
услугама
управљања
рачунарским
програмом, услугама управљања рачунаром на лицу
места, и распоређивањем и управљањем бежичним
комуникацијским мрежама других и услугама
управљања
комуникацијским
везама;
услуге
техничке подршке, нарочито, решавање проблема у
смислу дијагностиковања и тестирања проблема
рачунарског хардвера и софтвера; обезбеђивање
интерактивног веб-сајта који омогућава корисницима
улаз,
приступ,
надгледање
и
генерисање
пројектованих стратешких и тактичких сигналинх
извештаја о обавештајним подацима; услуге
миграције ит и комуникацијске инфраструктуре;
услуге техничког пројектовања и распоређивања
телекомуникационих мрежа и рачунарских мрежа за
друге; услуге техничке подршке за миграцију центра
за податке, сервера и апликација за базе података;
услуге миграције података; управљање ИТ
софтверским апликацијама, управљање услугама за
предузећа, нарочито, управљање софтверским
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апликацијама, управљање рестриктивним мрежама и
подацима, одржавање рачунарског софтвера које се
односи на сигурност рачунара и спречавањем
рачунарског ризика; услуге консултовања на пољу
рачунарског хардвера и софтвера; техничко
консултовање
на
пољу
телекомуникацијских
технологија; техничко консултовање на пољу
информационе технологије (ИТ); ажурирање и
одржавање
рачунарског
софтвера,
услуге
интеграције информационе технологије (ИТ); услуге
техничке
подршке,
нарочито,
надгледање
рачунарских мрежа путем даљинског приступа;
даљинско технолошко надгледање рачунарске мреже
и услуге одржавања софтвера; даљинско управљање
система информационе технологије (ИТ) других;
планирање, пројектовање и управљање системима
информационе технологије (ИТ); пројектовање
рачунарског хардвера и софтвера; пројектовање
рачунарске мреже за друге; услуге обезбеђивања
информација за пројектовање, распоређивање и
управљање сигурним комуникацијским системима и
информацијским
мрежама,
за
заштиту
поверљивости, интегритета и расположивости
информацијских система и важних пословних
података других; пројектовање радио, телевизијске и
дигиталне комуникацијске опреме за друге;
пројектовање и интеграција телефонских система,
комуникацијских система и система за приказивање
информација.
Кл. 45: консултовање и техничка асистенција на
пољу
услуга
информационе
сигурности
и
обавештајне сигурности за сигурну и не сигурну
комуникацију путем гласа, података и видеа,
корисничку
ауторизацију,
препознавање
и
шифровање порука.
(111) 81015
(210) Ж- 2021-303

(181) 23.02.2031.
(220) 23.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(732) Partner in Pet Food Hungária Kft., Puskás
Tivadar u. 14, Budaörs 2040, HU
(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24,
Београд
(540)

MIRCI
(511) Кл. 31: тресетне подлошке; простирке; храна
за животиње.
(111) 81016
(210) Ж- 2021-304

(181) 23.02.2031.
(220) 23.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(732) Partner in Pet Food Hungária Kft., Puskás
Tivadar u. 14, Budaörs 2040, HU
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(740) Адвокат Маја Степановић, Љуба Вучковића 24,
Београд
(540)

BERCI
(511) Кл. 31: тресетне подлошке, простирке; храна за
животиње.
(111) 81017
(210) Ж- 2021-305

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(732) Shenzhen DOKE Electronic Co., LTD, 801,
Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, 518000, Shenzhen, CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

(531) 27.01.05; 27.05.01
(511) Кл. 7: 3д штампачи; индустријски роботи;
аутоматске машине за продају; дезинтегратори,
уништавачи; машине за млекарство; машине за
прављење папира; машине за мешање; машине за
сечење хлеба; соковници, електрични; машине за
везивање снопова; миксери, електрични; машине за
прање веша; машине за утискивање; електричне
ручне бушилице; инсталације за извлачење прашине
у циљу чишћења.
Кл. 9: смартфони [паметни телефони]; мобилни
телефони; навлаке за паметне телефоне; кутије за
звучнике; слушалице; пуњиве батерије; паметни
сатови; апарати за пројекцију, пројектори; пуњачи
батерија;
заштитне
фолије
прилагођене
за
смартфоне; таблет рачунари; рачунарски софтвер,
снимљени; ноутбук рачунари; апарати за интерну
комуникацију; лаптоп рачунари; футроле за таблет
рачунаре; тастатуре за рачунаре.
Кл. 35: презентација робе; оглашавање; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; маркетиншка истраживања; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
дистрибуција узорака; услуге агенција за увоз и
извоз; комерцијална администрација за лиценце роба
и услуга трећих лица; оглашавање на отвореном;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
продајних штандова; ревизија пословања; пословна
истраживања; истраживање тржишта; системација
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информација у компјутерским базама података;
циљни маркетинг; пружање пословних информација
путем интернет странице.

(540)

(111) 81018
(210) Ж- 2021-313

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(732) ROZAIMPEX OOD, Tsar Kaloyan Str. 8, 4000 ,
Plovdiv, BG
(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,
11000, Београд
(540)

COLOR TIME
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишћење, полирање,
рибање
и
абразивни
препарати;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметички производи,
лосиони за косу; препарати за негу зуба.
(111) 81019
(210) Ж- 2021-314

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 04.08.2021.
(732) Zagrebačka Pivovara d.o.o., Ilica 224,
10000, Zagreb, HR
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 04.02.11; 05.07.02; 05.11.15; 09.01.06; 26.11.13;
27.01.12; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(591) црна, сива, бела.
(511) Кл. 32: безалкохолна пића; функционална
безалкохолна пића.
(111) 81020
(210) Ж- 2020-810

(181) 02.06.2030.
(220) 02.06.2020.
(151) 04.08.2021.
(732) "Forever Friends" Fondacija, Булевар Михајла
Пупина 115б, 6. спрат, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Саша М. Павићевић, адвокат , Луке Војводића 55
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(531) 26.03.23; 26.05.04; 26.05.08; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.14; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28:
игре, играчке и предмети за игру,
гимнастички и спортски артикли.
Кл. 41:
образовне услуге, припремање обуке,
спортске и културне активности.
(111) 81021
(210) Ж- 2020-1757

(181) 13.10.2030.
(220) 13.10.2020.
(151) 04.08.2021.
(732) MADE IN BLKN DOO, Војводе Степе 353,
стан 7, Београд-Вождовац, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 35:
оглашавање, рекламирање,
рекламирање на радију, рекламираје преко
телевизије, организовање изложби за привредне или
рекламне потребе, онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи, производња рекламних филмова,
маркетинг, услуге онлајн малопродаје дигиталне
музике која се преузима са интернета, услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета.
Кл. 38: пренос видео садржаја на захтев, пренос
дигиталних датотека, пренос порука и слика.
(111) 81022
(210) Ж- 2020-2104

(181) 02.12.2030.
(220) 02.12.2020.
(151) 04.08.2021.
(732) Alo media system d.o.o. Beograd, Косовска
26/III, 11000, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Марија Радовановић, Кнеза Милоша 28,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.04; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 16: дневне новине; новинарски нотеси;
новине; новине са великим тиражом; новински
папир; новински стрипови [штампани материјал];
цртане приче у новинама [штампани материјал];
часописи као прилози новинама.
Кл. 35:
обезбеђивање огласног простора у
периодичним часописима, новинама и магазинима;
рекламне услуге у периодичним часописима,
брошурама и новинама; услуге претплате на новине
за друге; дељење реклама за друге преко интернета;
дељење реклама преко интернета; изнајмљивање
огласног простора на интернет страницама;
изнајмљивање огласног простора на интернету;
изнајмљивање огласног простора преко интернета;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; информативне,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
пословно управљање и пословну администрацију
која се пружа електронским путем или преко
интернета; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора на интернету; обезбеђивање простора на
интернет страницама за рекламирање роба и услуга;
објављивање
комерцијалног
именика
са
информацијама
на
интернету;
организовање
интернет аукција.
Кл. 41: издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
мреже; издавање и уређивање књига, новина и
периодичних часописа; издавање и уређивање књига,
новина и часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига,
периодичних издања, часописа, новина и билтена;
издавање књига, часописа и новина на интернету;
издавање новина; изнајмљивање новина и часописа;
мултимедијално издавање магазина, часописа и
новина.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 81023
(210) Ж- 2020-2105

(181) 02.12.2030.
(220) 02.12.2020.
(151) 04.08.2021.
(732) Alo media system d.o.o. Beograd, Косовска
26/III, 11000, Београд, RS
(740) Марија Радовановић, Кнеза Милоша 28,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.04; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 9: електронске новине које се могу
преузети; електронски рекламни екрани; светлеће
рекламе.
Кл. 16: дневне новине; новинарски нотеси; новине;
новине са великим тиражом; новински папир;
новински стрипови [штампани материјал]; цртане
приче у новинама [штампани материјал]; часописи
као прилози новинама.
Кл. 35:
обезбеђивање огласног простора у
периодичним часописима, новинама и магазинима;
рекламне услуге у периодичним часописима,
брошурама и новинама; услуге претплате на новине
за друге; дељење реклама за друге преко интернета;
дељење реклама преко интернета; изнајмљивање
огласног простора на интернет страницама;
изнајмљивање огласног простора на интернету;
изнајмљивање огласног простора преко интернета;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; информативне,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
пословно управљање и пословну администрацију
која се пружа електронским путем или преко
интернета; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора на интернету; обезбеђивање простора на
интернет страницама за рекламирање роба и услуга;
објављивање
комерцијалног
именика
са
информацијама
на
интернету;
организовање
интернет аукција.
Кл. 41: издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
мреже; издавање и уређивање књига, новина и
периодичних часописа; издавање и уређивање књига,
новина и часописа; издавање и уређивање штампаног
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материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање књига,
периодичних издања, часописа, новина и билтена;
издавање књига, часописа и новина на интернету;
издавање новина; изнајмљивање новина и часописа;
мултимедијално издавање магазина, часописа и новина.

(732) CHINA CIVIL ENGINERING
CONSTRUCTION CORPORATION , 4 Beifengwo,
Peking, CN
(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,
11000, Београд
(540)

(111) 81024
(210) Ж- 2020-2253

(181) 18.12.2030.
(220) 18.12.2020.
(151) 04.08.2021.
(732) Double Check d.o.o. Beograd-Zvezdara,
Милана Ракића 6-8, Београд-Звездара, RS
(740) Адвокат Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења
129, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, светло плава, тамно плава, тегет, минт
зелена, тиркизно зелена.
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке;
укључујући услуге: академије (образовне), учење на
даљину; настава, обука; услуге пружања обуке;
организовање и вођење конференција; организовање
и вођење конгреса; информисање о образовању;
испити из области образовања; услуге клубова
здравља;
практична
настава
(обука
путем
демонстрације); припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; организовање и
вођење радионица (обука).
Кл. 44: услуге медицинских клиника; медицинска
помоћ: здравствена нега; болничке услуге; услуге
здравствених центара; услуге саветовања о здрављу;
услуге центара за опоравак; медицинске услуге у
свим областима медицине; услуге неговања
болесника;
укључујући
услуге:
здравствено
саветовање у области радиологије; медицинске
услуге у области радиологије и нуклеарне медицине;
услуге медицинске анализе у сврху дијагностике и
лечења које пружају медицинске лабораторије у
области радиологије; медицинске консултације у
области радиологије; медицинско саветовање у
области радиологије; медицинске анализе из области
радиологије; услуге медицинске дијагностике у
области радиологије (тестирање и анализе); давање
мишљења у области радиологије.
(111) 81025
(210) Ж- 2020-2333
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(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 04.08.2021.

(531) 26.07.25; 27.05.12; 29.01.04
(591) плава, бела.
(511) Кл. 6: челик, прерађен или полупрерађен,
легуре челика, челик у тракама, челик у колутовима,
челична жица, ливени челик, челични јарболи,
ролетне од челика, челичне плоче, цеви од челика,
челичне цеви, машински метални причвршћивач
ремења, скретнице железничке пруге, железничке
скретнице, млазнице [распршивачи] од метала, никал
сребро, алуминијум, бронза, алуминијумска жица,
везне плоче, анкерне плоче, металне млазнице, кваке
са резом од метала, катарке од метала, стубови,
мотке од метала, замке за дивље животиње, споне од
метала за управљање теретом, амови од метала за
манипулисање теретом, подупирачи, споне од метала
за манипулисање теретом, запреге од метала за
манипулисање теретом, анти-фрикциони метал,
против трења, метални штитници дрвећа, касице за
новац [металне или неметалне], сребрни лем,
посребрене легуре калаја, материјали за ојачавање,
од метала, за бетон, сигурносне касе [металне или
неметалне], сефови [метални или неметални],
метални заустављачи [стопери] за прозоре, метални
граничници за заустављање врата, подлошке од
метала, заптивни прстенови од метала, прстенови од
метала, металне шарке за велика врата, подне
плочице од метала, бодљикава жица, шипке за
металне ограде, берилијум, ланци за стоку, наковњи,
бели метал, оклопна заштита од метала, блиндирање
металом, затварачи за кутије од метала, завртњи од
метала, боце [метални контејнери] за сабијени гас
или течни ваздух, идентификационе наруквице од
метала, гвоздене плоче, легуре за лемљење, ободи,
бандажи од метала [заптивне затеге, венци или
спојке], споменици од бронзе за гробове, бронза за
надгробне плоче, уметничка дела од бронзе, каблови
за жичану железницу, обручи, карике, од метала за
конопце, спојнице за каблове од метала,
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неелектричне, спојнице каблова од метала,
неелектричне, кадмиум, метални катанци, осим
електронских, подметачи, прстенови од метала за
штапове за ходање, контејнери од метала за
складиштење киселина, сигурносне касе за готовину,
келтијум [хафнијум], хафнијум [келтијум], ланци од
метала*, сигурносни ланци од метала, спојнице,
карике од метала за ланце, рамови за грађевинарство
од метала, металне прозорске ременице, металне
ременице за прозорске оквире, цеви од метала за
инсталације централног грејања, цеви од метала за
инсталације за централно грејање, ексери за
потковице, клинови од метала, хром, хромирано
гвожђе, руда хрома, расцепке, клинови, од метала,
метални кључеви, ексери, ексери [тапетарски],
тапетарски ексери, без главе, типлови од метала,
кобалт [сирови], материјал за железнице пруге од
метала, метални стубови за грађевинарство, цеви за
воду од метала, прстенови, обручи [метална роба],
конзерве, кутије од метала за чување ствари,
контејнери од метала [складишни, транспортни],
заштитне шине, браници, за железничке пруге од
метала, хладни калупи [ливачки], наковњи, кровни
опшиви од лима, метална колена за цеви, врата од
метала, метални носачи за траке, крампони од
метала, куке за подуђе, резе за прозорске оквире,
куке [метална роба], окови за прозоре, жице од
обичних
метала,
бакар,
непрерађен
или
полупрерађен, бакарни прстенови, колутови, облоге
од метала, контејнери од метала за компримовани гас
или течни ваздух, стругачи блата са обуће, одводне
цеви од метала, гвожђе, сирово или полупрерађено,
шинске спојнице, шрафови од метала, амбалажа од
лима, поштански сандучићи од метала, звона на
вратима, метална [неелектрична], мамузе, металне
ограде за грађевинарство, степениште од метала,
метални затварачи за прозоре, цеви од метала, шине
од метала, делови од метала за прозоре, гвоздене
траке, гвоздени обручи, гвоздена жица, ливено
гвожђе, непрерађено и~и полупрерађено, гвоздена
руда, метални затварачи врата неелектрични,
затварачи врата од метала [неелектрични],
молибденово
гвожђе,
силиконско
гвожђе,
титанијумско гвожђе, феротитанијум, волфрамово
гвожђе, делови од метала за грађевине, игле
[гвожђарске], прстенасти завртњи, браве од метала,
осим електричних, галенит [сулфид слова, руда],
оловни поклопци, германијум, показивачи ветра од
метала, ветрокази од метала, дерезе [крампони за
пењање], калупи за лед, од метала, млазнице за
подмазивање, роштиљи од метала, металне решетке,
опруге за браве, индиум, амблеми за возила,
метални, жалузине од метала, месинг, кован или
полукован, спољни застори од метала, платформе за
лансирање ракета, металне, летве од метала, опиљци
од метала, греде од метала [делови степеништа],
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Лимонит, полуге од обичних метала, греде над
вратима и прозорима, металне, точкићи за кревете од
метала, кваке од метала, блумови [металуршки],
магнезијум, преносиве грађевине [конструкције],
металне, карике од метала за кваке, метални муфови
за цеви, манган, платформе од метала за претовар
робе, транспортне плоче од метала, мердевине
[металне], метални тремови, стрехе [конструкције],
звекири за врата метални, лисице, обичан метал,
непрерађен или полупрерађен, руде метала, жичана
тканина, жичана газа, самозапаљиви метали у
нуклеарним реакторима [пирофорни метали],
точкићи од метала за намештај, потпорни стубови од
метала, стубови од метала, молибден, споменици од
метала, куке за стеге од метала, металне зидне оплате
за грађевинарство, никл, ниобијум, опшиви од
метала за грађевине, кућни бројеви од метала,
несветлећи, капци, затварачи, од метала, палисаде од
метала, корпе од метала, сигналне табле од метала,
несветлеће и немеханичке, металне зидне облоге за
грађевинарство, куке за одећу од метала, метална
клизалишта [конструкције], резе за браве, греде од
метала, опруге [метална роба], металне ременице
[који нису за машине], кочићи за шаторе од метала,
плафони од метала, подови од метала, металне
облоге за грађевинарство, скретнице [железничке],
црепови од метала, олово, непрерађено или
полупрерађено, даске за скокове у воду, металне,
рукохвати на вратима, метални, закивци од метала,
капије од метала, плоче за врата, металне, резе за
врата, металне, метални прстенови за кључеве,
телефонски стубови од метала, цинк, металне носеће
греде, металне греде, пролазне капије обртне, рампе
за пролаз, постоља, платформе, прерађене, од метала,
гвожђарија* [ситна метална роба], ситна метална
роба, метални знаци за путеве, несветлећи и
немеханички, металне спојнице за цеви, носачи
каблова [везе за затезање], контејнери за паковање од
метала, танкови, метални, резервоари од метал,
прагови од метала, знаци од метала, несветлећи и
немеханички, стаклене баште од метала, преносиве,
браве за возила од метала, клапне од метала, силоси,
метални, звона за животиње, звона, жица за лемљење
од метала, вентил и од метала, који нису делови
машина, статуе од обичних метала, железнички
прагови од метала, железничке везе од метала,
тантал [метал], вијци [равни], наковњи [преноси ВИ],
затезачи, тита н, кровне конструкције од метала,
томбак, гробнице од метала, окретне рампе [обрна
враташца], метална, решетке од метала, металне
украсне решетке, тунгстен, цеваста роба од метала,
ванадијум, крилни прозори од метала, заптивне
карике од метала, метални кавези за птице
[конструкције], цирконијум, лопте од челика,
грађевински челик, металне арматуре за цеви са
компримованим ваздухом, жице од легура обичних
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метала [изузев жица за осигураче], легуре од
обичних метала, алуминијумска фолија, стубови од
метала за усидрење, пливајући докови од метала за
сидрење чамаца, сидра [котве], ламперија од метала,
појачани материјали од метала за цеви, појачани
материјали од метала за грађевине, металне арматуре
за машинско ремење, уметничка дела од обичних
метала, корита од метала за мешање малтера, кадице
за птице [конструкције] од метала, упозоравајуће
ознаке од метала, несветлеће, носачи гвоздених трака
[затезачи], ремени и појасеви од метала за везивање,
траке за увијање и спајање од метала, нити од метала
за везивање, бачве од метала, обручи за бурад од
метала, бурад од метала, базени за пливање
[конструкције] од метала, грађевински материјали од
метала, металне оплате за бетон, метални сталци за
паркирање бицикла, блокови за поплочавање од
метала, кутије од обичног метала, запушачи од
метала, затварачи од метала, копче од обичних
метала, затварачи за флаше, метални, затварачи за
боце од метала, дугмад од метала, шипке за варење
од метала, шипке од метала за лемљење и
заваривање, шипке од метала за заваривање, ремење
од метала за пренос терета, ремење од метала за
ношење терета, ужад од метала за пренос терета,
бисте од обичних метала, кабине од метала, металне
кабине за бојење распршивањем, металне коморе за
бојење распршивањем, каблови од метала,
неелектрични, металне спојнице за причвршћивање
цеви, металне карике за цеви и каблове, шрафови за
везивање каблова, од метала, рамо ви за прозоре од
метала, рамови за стаклене баште од метала,
платформе за стајање од метала, облоге за димњаке
од метала, везивне нити од метала за употребу у
пољопривреди,
метални
отварачи
врата,
неелектрични, плочице од метала за грађевинарство,
металне подне плочице, гробнице од метала, метални
делови за сандуке, [погребну опрему], платформе за
утовар од метала, утоварне металне шипке за
железничке вагоне, шарке од метала, оквири
грађевинских конструкција од метала, рамови,
кућишта, за врата од метала, оквири врата од метал,
метални материјали за жичану железницу, успињаче,
поклопци за димњаке од метала, кровни олуци од
метала, сифони [вентили] од метала, преграде од
метала, црева од метала за нафтне бушотине,
контејнери, цистерне од метала за, течна горива,
грађевине од метала, плутајући контејнери од
метала, бове, ужад од метала, украсне лајсне у
грађевинарству, металне, метални калупи за украсне
лајсне у, грађевинарству, гвоздени профили од
метала, прозори од метала, окови за врата, клизачи за
врата од метала, поклопци шахтова од метала,
кровни покривачи од метала, металне куке за кров не
покриваче од шкриљаца, куке од метала за вешалице
за одећу, бакарна жица, неизолована, бачве од
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метала, газишта за степенице, метална, металне цеви
за олуке, калемови од метала, немеханички, за
намотавање савитљивих црева, фиксирани држачи за
пешкире, метални, вентили за цеви за воду, од
метала, скеле од метала, мердевине, металне,
покретне степенице, металне, за укрцавање путника,
спојнице од метала, матице за шрафове, металне,
метални стубови за водове електричне енергије,
металне бандере за електричне водове, рачвасте цеви
од метала, металне ограде за гробнице, ограде од
метала, калеми од метала за намотавање,
немеханички, за еластична црева, плоче са
натписима, металне, подупирачи од метала, калај,
бели лим, листови калаја, калајна фолија, листови и
плоче од метала, бравице од метала за торбе, делови
од метала за намештај, грађевински метални панели,
фигурине од обичних метала, статуете од обичних
метала, носачи за металне траке [затезне везе],
ливачки калупи, од метала, металне надгробне плоче,
метални надгробни споменици, плоче за надгробне
споменике од метала, надгробни стећци, споменици
од метала, меморијалне плоче од метала, металне
решетке за жар на пећима, постоља за бурад од
метала, делови од метала за кревете, делови за врата
од метала, затварачи од метала за посуде, везива за
снопље од метала, ограде, од метала, за заштиту од,
судара на путевима, канте од метала, ковчези од
метала, индентификационе плочице од метала,
металне плочице са именом, регистарске таблице од
метала,
регистарске
табле
од
метала,
металокерамика, металне славине за бурад, огласне
табле од метала, бове за сидрење од метала,
димњаци, од метала, металне цеви за димњаке,
метални цевоводи за инсталацију за вентилацију и
климатизацију, фолије за паковање и завијање од
метала, златни лем, левци од метала, немеханички,
бројеви и слова, од обичних метала, изузев
штампаних, разводници за цевоводе, метални,
цевоводи под притиском, метални, телефонске
кабине од метала, телефонске говорнице од метала,
металне кутије за алат, празне, сандуци за алат, од
метала, празни, кућице за пилиће, од метала, стезачи
и споне за точкове [капице], жичано уже, метални
комарници, метални клинови, метална постоља за
огревно дрво у камину, металне направе за одбијање
птица које се покрећу помоћу ветра, метални кавези
за дивље животиње, метали у прашкастом облику*,
ватростални метални грађевински материјали,
сенице у баштама [конструкције] од метала, металне
штале, метални свињци, металне монтажне куће,
метални послужавници, метални улични одводи,
метални навојни затварачи за флаше, метални
механизми за отварање прозора, неелектрични,
метални механизми за
затварање
прозора,
неелектрични, зидне плочице од метала, металне
плоче за поплочавање, металне плоче за
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грађевинарство, степеник-столице од метала,
метални кровови са уграђеним фотонапонским
ћелијама, блиндирана метална врата, метални
рукохвати за каду, метални дозатори за врећице за
псећи измет, фиксни, метали у облику фолије или
праха за зд штампаче, метални граничници за
прозорске оквире, метални граничници за врата,
метални црепови, металне балустраде, металне
оплате за грађење, топло ваљане челичне шипке,
светле челичне шипке, огољене металне шипке, суве
и полиране металне шипке, метални држачи ташни,
метални носачи за намештај, металне етикете,
метални канистери, метални штапови за подупирање,
биљака и дрвећа, јарболи за заставе [конструкције],
од метала, металне копче за затварање торби,
метални клинови за ципеле, метални типлови за
ципеле, сефови, електронски, хармоника врата од
метала, украсне лајсне од метала за, грађевинарство,
украсне металне лајсне за, грађевинарство, метални
оквири ками на [полице над камином], металне
рампе за возила, распећа од обичног метала, која,
нису накит, свинг врата од метала, посуде за одвод
уља, од метала, ручна копља за заставе, од метала,
чепови од метала, хармониника врата од метала,
металне решетке за камин, металне звучно изолиране
кабине, преносиве, акустичне плоче од метала.
Кл. 19: неметални рекламни стубови, алабастер
стакло, алабастер, азбестни цемент, азбестни малтер,
шкриљевци, кровни шкриљац, прах од шкриљца,
слеме крова, спој кровних равни, сребрни песак,
грнчарска глина, ватростална опека, асфалт,
асфалтни плочници, дрвене летвице за облагање,
балустраде, неметалне, битумен, катранисане траке,
за грађевинарство, колибе, бараке, сајамске кућице,
кровна шиндра, преклопна врата, која нису од
метала, бетон, бетонски грађевински елементи,
битуменски производи за грађевине, дрво,
полупрерађено, дрвна грађа, шперплоча, прерађено
дрво, дрво за израду кућних потрепштина, стругана
дрвна грађа, дрвене подлоге за поплочавање, дрво за
фурнир, фурнири, фурнирано дрво, дрвени панели,
цемент, смола, цигле, земља за цигле, везивни агенси
за производњу брикета, телефонске кабине,
неметалне, неметалне телефонске кабине, кесони за
грађевинске радове под водом, кречни камен, кровни
олуци, неметални, грађевински картон, картон за
грађевинарство, картон превучен битуменом за
грађевинарство, грог [ватростални материјал],
шамот, оквири камина [полице над камином],
неметални, оквири грађевинских конструкција,
неметални, , материјали за прављење и заштиту
путева, креч, малтер за грађевине, редак малтер,
малтер, димњаци, неметални, цементни премази за
заштиту од ватре, цементне плоче, цементни
стубови, греде, шкриљац, преграде, неметалне,
грађевине,
неметалне,
грађевински
папир,
ЗИС / RS / IPO

Ж
грађевинско стакло, украсни рељефни венци за
грађевине, неметални, калупи за украсне рељефне
венце, неметални, калупи за украсне лајсне,
неметални, кровни опшиви за избацивање воде,
неметални, угаони профили, неметални, прозори,
неметални, врата, неметална, поклопци шахтова,
неметални, кровни покривачи, неметални, сирова
креда, кварц, газишта за степенице, неметална,
одводне цеви, неметалне, цеви за воду, неметалне,
вентили за цевоводе, не од метала или пластике,
скеле, неметалне, стубови за електричне водове,
неметални, бандере за електричне водове, неметални,
рачвасте цеви, неметалне, ограде за гробове и
споменике, неметалне, битуменске облоге, премази
за кровове, неметалне греде, греде, неметалне,
свињци, неметални, штале, неметалне, подупирачи,
неметални,
надгробне
плоче,
неметалне,
меморијалне
плоче,
неметалне,
филц
за
грађевинарство, ливачки калупи, неметални, цемент
за пећи, цемент за високе пећи, камен, стакло
[прозорско] за грађевинарство, глина, катран каменог
угља, гранит, шљунак, пешчар за грађевинарство,
цеви од пешчаника, гипс [грађевински материјал],
жалузине,
неметалне,
шљака
[грађевински
материјал], клинкер шљунак, паркетне подне даске,
спољне ролетне, не од метала и текстил а, ракетне
лансирне платформе, неметалне, летвице за
малтерисање, неметалне, везивни материјал за
поправку путева, пресована плута за грађевинарство,
паркети, неметални састави [делови степеништа],
греде изнад врата, које нису од метала, светлеће
коцке за поплочавање, туцаник, макадам, споменици,
неметални,
магнезијумов
цемент,
преносиве
грађевине [конструкције], неметалне, мермер,
грануле стакла за обележавање путева, грануле
стакла за маркирање путева, фолије и траке од
синтетичких материјала за обележавање путева,
стрехе [конструкције], неметалне, јарболи [стубови],
неметални, дрво за бурад, мозаик за грађевинарство,
профилисано дрво, калупи за грађевинарство,
неметални, премази [грађевински материјали],
неметалне зидне оплате, за грађевинарство, опшив за
грађевине, неметални, оливин за грађевине,
затварачи, који нису од метала, ограде од коља,
неметалне, палисаде, неметалне, ограде, неметалне,
прибоји, неметални, кочићи и стубови, који нису од
метала, сигналне табле, неметалне, које нису
светлеће ни механичке, немталне облоге за зидове, за
грађевинарство,
клизалишта
[конструкције],
неметална, пречке за птице, грађевински камен,
вештачки камен, шљака, надгробни споменици, туф
[врста стене], предмети исклесани од камена,
подови, неметални, плафони, неметални, дрвене
даске за грађевинарство, облоге, неметалне, за
грађевинарство, кровне плочи це, неметалне, даске за
скакање у воду, неметалне, капије, неметалне,
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панели за врата, неметални, телеграфски стубови,
неметални, кокошињци, неметални, попречне греде,
које нису од метала, постоља, подијуми, прерађени,
који нису од метала, зидани резервоари, материјали
за облагање путева, прагови, симсови, неметални,
трска, за грађевинарство, саобраћајни знаци,
несветлећи,
немеханички,
неметални,
знаци,
неметални, који нису светлећи и механички, песак,
осим ливачког песка, преносиве стакленебаште, који
нису од метала, силицијум [кварц], силоси,
неметални, статуе од камена, бетона или мермера,
катран, теракота, кровови, неметални, гробови,
неметални, сенице [конструкције], неметалне,
железничке везе, споне, неметалне, прагови за
железничке пруге, неметални, решетке, неметалне,
решетке, неметалне, круте цеви, неметалне, за
грађевинарство, прозорски рамови, неметални,
изолационо стакло за грађевинарство, стакло за
прозоре, које није прозорско стакло за возила,
обојено стакло за прозоре, прозорско стакло за
грађевинарство, птичји кавези [конструкције],
неметални,
гредице
[столарија],
ксилолит,
пристанишни стубови, неметални, плутајући докови
за усидрење чамаца, неметални, ламперија,
неметална, акваријуми [конструкције], материјали за
ојачавање, неметални, за грађевине, сигурносно
стакло, уметничка дела од камена, бетона или
мермера, кадице за птице [конструкције], неметалне,
упозоравајуће ознаке, неметалне, несветлеће, базени
за пливање [конструкције], неметалне, грађевински
материјали неметални, конструкциони материјали,
неметални, оплате, неметалне, за бетон, неметални
сталци за паркирање бицикала, неметалне, блокови
за поплочавање, неметални, табле дрвене пулпе, за
грађевинарство, бисте од камена, бетона или
мермера, кабине, неметалне, кабине за бојење
распршивањем, неметалне, стубови, неметални,
рамови за прозоре, неметални, рамови за врата,
неметални, кућишта за врата, неметална, рамови за
стаклена' баште, неметални, оквири за стаклене
баште, неметални, кречњачки лапорац, заклони на
димњацима, неметални, плочице, неметалне, за
грађевине, плочице за подове, неметалне, гробнице,
неметалне, лонци на димњацима, који нису од
метала, продужни делови за оџаке, неметални, цеви
димњака, неметалне, плоче за поплочавање,
неметалне, канализационе цеви, неметалне, сифони
[вентили], неметални и не од пластике, степеништа,
неметална, грађевински неметални панели, фигурине
од камена, бетона или мермера, статуете од камена,
бетона или мермера, споменици, гробнице,
неметалне, надгробни стећци, неметални, ограде
против судара, сигуроносне, неметалне, за путеве,
поштански сандучићи, зидани, иситњена пулпа
шећерне трске [грађевински материјал], преградне
цеви, неметалне, шљунак за акваријуме, песак за
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акваријуме, неметалне цеви за вентилационе и
климатизационе
инсталације,
геотекстили,
грађевински камен, ломљени винил за облагање
фасада, комарник, заштитник од инсеката,
неметални, кровишта, неметална, са уграђеним
фотонапонским ћелијама, платформе, плутајуће
површине, неметалне, ватростални грађевински
материјали, неметални, монтажне куће [опрема],
неметалне, порфир [камен], улични одводи,
неметални, неметална обртна врата, рампе,
надгробне плоче, неметалне, подне дрвене даске,
подне плочице, неметалне, црепови, неметални,
зидне плочице, неметалне, плоче, неметалне, за
грађевинарство, горски кристал, блиндирана врата,
неметална, емајлирано стакло, за грађевинарство,
стубови, неметални, за грађевинарство, носачи,
неметални, за грађевинарство, оплате, неметалне, за
грађевинарство, пластични ивичњаци за травњаке,
гумена
лежишта
за
сеизмичку,
изолација
грађевинских објеката, оклопна заштита, неметална,
блиндирање, неметално, јарболи за заставе
[конструкције], неметални, свинг врата, неметална,
хармоника врата, неметална, звучно изолиране
кабине, преносиве, неметалне, акустичне плоче,
неметалне.
Кл. 35: помоћ у пословном управљању, обавештења
о пословима, рекламирање преко плаката, услуге
агенција за увоз и извоз, услуге агенција за пружање
пословних информација, анализе цена и трошкова,
дистрибуција
рекламног
материјала,
услуге
фотокопирања, услуге агенција за запошљавање,
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме,
рачуноводство, вођење књига [књиговодство],
израда извода са рачуна, ревизија пословања,
пословно управљање и организационо саветовање,
консултације у вези са избором особља, консултације
у пословном управљању, дактилографске услуге,
презентација робе, непосредно оглашавање путем
поште, помоћ у пословном или индустријском
управљању, ажурирање огласних материјала,
дистрибуција узорака, стручне услуге о пословној
ефикасности, услуге продаје путем лицитације,
истраживање тржишта, пословне процене, пословна
испитивања, изнајмљивање огласних материјала,
консултације у вези са пословним организовањем,
објављивање рекламних текстова, оглашавање,
рекламирање, рекламирање на радију, пословна
истраживања,
услуге
односа
са
јавношћу,
стенографске услуге, рекламирање преко телевизије,
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге], уређивање излога, услуге рекламних
агенција,
саветодавне
услуге
у пословном
управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција,
маркетиншка
истраживања, компјутерско управљање подацима,
професионалне пословне консултације, економске
ЗИС / RS / IPO
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прогнозе, организовање изложби за привредне или
рекламне потребе, пружање пословних информација,
испитивање јавног мњења, припрема платних листи,
проналажење особља, административне услуге за
пресељење пословања предузећа, изнајмљивање
огласног простора, промоција продаје за друге,
секретарске услуге, обрачун пореза, услуге
телефонског одговарања зa одсутне претплатнике,
обрада текста, услуге претплате на новине за друге,
рекламирање слањем наруџбеница, пословно
управљање хотелима, пословно управљање за
сценске уметнике, прикупљање информација у
компјутерске
базе
података
системација
информација у компјутерским базама података
организовање сајмова, издавање машина за
фотокопирање, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте]
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге изнајмљивање времена за рекламирање у свим
средствима комуникације, услуге праћења штампе,
изнајмљивање аутомата за продају, психолошко
тестирање за избор запослених ,услуге поређења
цена, презентација производа путем , средстава
комуникације, у сврху продаје на мало пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
[центар
за
пружање
савета
потрошачима],
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица, административна обрада наруџбеница за
куповину комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица, услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању], фактурисање,
писање
рекламних
текстова,
прикупљање
статистичких података, услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора,
организовање модних ревија у промотивне сврхе,
производња
рекламних
филмова,
пословно
управљање за спортисте, маркетинг, услуге
телемаркетинга, услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала, изнајмљивање продајних
штандова, пружање комерцијалних и пословних
контакт информација, оптимизација претраживача за
промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са
Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику
[рау рег click оглашавање], услуге посредовања у
трговини пословно управљање за независне
пружаоце услуга, преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података,
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте
пружање
пословних
информација
путем
Интернет
странице
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, развој концепта оглашавања,
ангажовање спољних фирми за административно
ЗИС / RS / IPO
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управљање компанијама, услуге пријављивања
пореза,
пословно
управљање
програмима
рефундирања за друге, пословно управљање
програмима за надокнаду за друге, изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање], писање радних
биографија за друге, индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања,
управљање програмима за путнике који често лете
авионом,
услуге
заказивања
састанака
[канцеларијске услуге], услуге подсећања на
уговорене
састанке
[канцеларијски
послови]
управљање програмима лојалности потрошача,
писање текстова за рекламне намене, регистровање
писане комуникације и података, ажурирање и
одржавање информација у регистрима, састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне
сврхе, услуге пословног посредовања које се односе
на повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства, продукција програма телевизијске, продаје,
продукција
емисија
телевизијске
продаје,
консултације о стратегији, комуникације у односима
са
јавношћу,
консултације
о
стратегији,
комуникације у рекламирању, преговарање о
пословним уговорима за друге, промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, услуге
праћења конкуренције, услуге праћења тржишта,
финансијска ревизија, услуге онлајн малопродаје,
дигиталне музике која се преузима са интернета,
услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета, услуге онлајн малопродаје
претходно снимљене музике и филмова који се
преузимају са интернета, услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала, услуге
пописивања поклона, циљни маркетинг, привремено
пословно управљање, оглашавање на отвореном,
услуге малопродаје уметничких дела од стране
уметничких галерија, административна помоћ при
одговарању на позиве за подношење понуда,
маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге
односа
са
медијима,
услуге
корпоративне
комуникације, изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким
радним
просторима,
услуге
комерцијалног лобирања, пружање корисничких
рецензија у комерцијалне или рекламне сврхе,
пружање рангирања корисника у комерцијалне или
рекламне сврхе, услуге телефонске централе,
малопродајне услуге у вези са пекарским
производима,
профилисање
потрошача
у
комерцијалне
или
маркетиншке
сврхе,
административне услуге за медицинске препоруке.
Кл. 36: осигурање од последица несрећног случаја,
зајмови на рате, услуге актуара, изнајмљивање
некретнина, посредовање на берзи, услуге кредитних
агенција, услуге агенција за промет некретнина,
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посредовање у промету некретнина, услуге агенција
за наплату дугова, посредовање у осигурању,
финансијске услуге при царинском посредовању,
услуге осигурања, банкарске услуге, процена
некретнина, прикупљање прилога за добротворне
фондове, инвестициони фондови, инвестирање
капитала, услуге давања гаранције, услуге
мењачница, издавање путничких чекова, услуге
клиринга
[финансије],
клириншки
послови
[финансије],
услуге
чувања
у
сефовима,
организовање новчаних прикупљања, финансирање
зајмова, фискално процењивање, финансијске
процене [осигурање, банкарство, некретнине],
факторинг,
фидуцијарни
послови
услуге
повереништва, услуге финансирања, финансијско
управљање,
услуге
залагаоница,
управљање
непокретностима, управљање стамбеним зградама,
осигурање
од
пожара,
најам
апартмана,
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава,
здравствено осигурање, поморско осигурање,
банкарске
хипотеке,
услуге
штедионица,
финансирање
лизинга,
финансирање
закупа,
посредовање у промету са хартијама од вредности,
осигурање живота, услуге агенција за изнајмљивање
смештаја [станова], финансијске анализе, процена
антиквитета [старина], процена уметничких дела,
провера
чекова,
финансијске
консултације,
консултације о осигурању, обрада плаћања
извршених кредитним картицама, обрада плаћања
извршених платним картицама, електронски пренос
средстава, финансијске информације, информације о
осигурању, процена накита, процењивање накита,
нумизматичка
процена,
убирање
најамнине
[станарине], процена поштанских марака, издавање
вредносних
бонова,
депозити
драгоцености,
нотирање цена на берзи, издавање кредитних
картица,
издавање
пословног
простора
[непокретности],
услуге
исплате
пензија,
финансијско спонзорисање, онлајн банкарство,
услуге пословне ликвидације, финансијске, процена
накнада штете [финансијска процена], обавештења о
карбон кредитима, финансијска процена непосеченог
дрвета, финанскијско вредновање непосеченог
дрвета, финансијско процењивање вуне, финансијска
процена вуне, позајмљивање уз заложно, обезбеђење,
услуге фондова узајамне помоћи, услуге берзанског
посредовања, услуге саветовања у вези са
задуживањем, организовање финансирања за
грађевинске пројекте, пружање информација о
финансијама
путем
интернет,
финансијско
управљање исплатама надокнада за друге,
инвестирање средстава, трговање акцијама и
обвезницама, давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти, услуге
јемства, изнајмљивање заједничких канцеларија за
рад, финансијске процене одговора на позиве за
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подношење понуда, финансијска процена развојних
трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији,
финансијска истраживања, послови са некретнинама,
електронски пренос виртуелних валута, финансијска
процена имовине интелектуалне својине, припрема
цитата за потребе процене трошкова, групно
финансирање, услуге плаћања е-новчаником,
финансијска размена виртуелне валуте.
Кл. 37:
одржавање намештаја, поправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
лифтова, постављање и поправка дизалица, лифтова,
асфалтирање, одржавање и поправка моторних
возила, одржавање и поправка авиона, чишћење
унутрашњости зграда, прање рубља, чишћење и
поправка котлова, одржавање и поправка горионика
[пламеника], изнајмљивање булдожера, постављање,
одржавање и оправљање канцеларијских машина и
опреме, уградња и поправка противпожарних
аларма, уградња и поправка противпровалних
аларма, поправка тапацирунга, одржавање и
поправка трезора, изнајмљивање грађевинске
опреме, бродоградња, обнављање одеће, постављање
и поправљање опреме за грејање, поправка обуће,
чишћење димњака, одржавање и поправка сефова,
постављање и поправка апарата за климатизацију,
конструисање, конструисање подводних објеката,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објеката,
изнајмљивање машина за ископавање [багера], прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање
возила, прање веша, прање, инсталирање, одржавање
и поправка машина, зидарство, рестаурација
намештаја, изградња пристанишних насипа, пеглање
одеће, изградња и одржавање цевовода, постављање
тапета на зидове, облагање тапетама, поправка
кишобрана, оправка сунцобрана, тапацирање,
молерске услуге, спољне и унутрашње, глачање
каменом
пловућцем,
малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила,
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
протектирање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила [бензинских пумпи],
инсталирање и поправка телефона, одржавање
возила, лакирање, чишћење возила, услуге поправке
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возила у квару, изнајмљивање машина за чишћење,
уништавање [истребљење] штеточина, осим у
пољопривреди, аквакултури, хортикултури и
шумарству, монтирање скела, зидарске услуге,
чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у
вези са изградњом, информације у вези са
поправкама, оштрење ножева, вађење руде, услуге
вађења камена, каменолома, асфалтирање путева,
пескирање [брушење], подводне поправке, чишћење
зграда [спољних површина], вулканизација гума
[поправка], бушење бунара, изградња сајамских
штандова и продавница, инсталација, одржавање и
поправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на
електричним апаратима, рестаурација машина,
мотора који су истрошени или делимично уништени,
обнављање машина које су, истрошене или
делимично уништене, изнајмљивање дизалица
[грађевинске опреме], изнајмљивање машина за
чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге
прављења вештачког снега, чишћење улица,
поправка
сигуроносних
брава,
рестаурација
уметничких дела, рестаурација [поправка] музичких
инструмената, уградња прозора и врата, одржавање
базена за пливање, поновно пуњење тонера за
штампаче, консултације о грађењу, столарске услуге,
бушење
нафтних
или
гасних
бушотина,
изнајмљивање одводних пумпи, изнајмљивање
машина за прање веша, поправка електричних
водова, пуњење батерија за возила, балансирање
гума, звучно усаглашавање, штимовање музичких
инструмената, полагање каблова, сгерилизација
медицинских инструмената, услуге фракинга, услуге
хидрауличког фрактурисања, услуге сузбијања
штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури И шумарству, изнајмљивање машина
за прање судова, изнајмљивање машина за сушење
судова, постављање комуналних објеката на
градилиштима, услуге електричара, постављање и
поправљање опреме за заштиту од поплава, чишћење
снега, поновно пуњење кертриџа са мастилом,
пуњење електричних возила, услуге домаћинства
[услуге чишћења], услуге пуњења батерије мобилног
телефона.
Кл. 39:
пратња путника, снабдевање водом,
ваздушни превоз, превоз амбулантним колима,
услуге вуче возила у квару, изнајмљивање
аутомобила, превоз аутомобилом, превоз аутобусом,
превоз излетничким бродовима, изнајмљивање
чамаца, ледоломачке услуге, превоз камионом,
спасавање бродова, услуге превоза робе тегљачем,
превоз колицима на тегљење, железнички транспорт,
изнајмљивање коња, испорука пошиљки, услуге
ношења терета од стране носача, паковање робе,
посредовање у вези са бродовима, организовање
крстарења,
услуге
превоза
за,
туристичка
разгледања, истовар терета, испорука робе,
ЗИС / RS / IPO

Ж
складиштење робе, дистрибуција воде, дистрибуција
електричне енергије, управљање бранама канала,
паркирање возила, складиштење, изнајмљивање
складишта, трајектни превоз, речни превоз, бродски
превоз робе, услуге комерцијалног превоза терета,
изнајмљивање
гаража,
цевоводни
транспорт,
изнајмљивање простора за паркирање, изнајмљивање
просторија за хлађење, изнајмљивање хладњача за
храну,
изнајмљивање
возила,
изнајмљивање
путничких вагона, изнајмљивање теретних вагона,
превоз намештаја, транспортне услуге, превоз
бродом, организовање превоза за туристичка
путовања, превоз путника, пилотирање, тегљење,
подизање потопљених бродова, резервисање места за
путовања, услуге спашавања [транспорт], такси
превоз, трамвајски превоз, шпедиција, поморски
превоз, превоз блиндираним колима, превоз туриста,
превоз и складиштење отпада, превоз и складиштење
смећа, селидбене услуге, складиштење чамаца,
бродова, посредовање у услугама шпедиције,
посредовање у превозу робе, посредовање у
транспорту, услуге возача, курирске услуге [достава
пошиљки или робе], пружање информација у вези са
услугама складиштења, пружање информација о
транспорту, изнајмљивање ронилачких звона,
изнајмљивање ронилачких одела, изнајмљивање
контејнера
за
складиштење,
изнајмљивање
пртљажника за кров на возилима, спасилачке
операције [у транспорту], резервација превоза,
путничке
резервације,
подводна
спасавања,
умотавање, амбалажирање, робе, достава порука
[курирска служба], достава новина, достављање
штампе, достава робе наручене поштом, испорука
енергије, изнајмљивање тркачких аутомобила,
изнајмљивање инвалидских колица, услуге лучких
радника,
физичко
складиштење
електронски
сачуваних података и докумената, лансирање
сателита за друге, испорука цвећа, франкирање
поште, информације о саобраћају, изнајмљивање
замрзивача, услуге флаширања [пуњења боца],
логистичке услуге у вези превоза [транспортна
логистика], изнајмљивање ваздухоплова, превоз робе
баржама, изнајмљивање путничких аутобуса,
изнајмљивања
мотора
ваздухоплова,
превоз
драгоцености
уз
обезбеђење,
изнајмљивање
навиогационих система, пружање упутстава о вожњи
у сврху путовања, паковање поклона, изнајмљивање
трактора, прикупљање рециклираних производа
[транспорт], изнајмљивање електричних винских
подрума [фрижидера], допуњавање банкомата
готовином,
услуге
заједничког
коришћења,
аутомобила [кар шеринг], допуњавање аутомата за
продају, складиштење пртљага, уговарање услуга
путничког превоза за друге коришћењем мрежне
апликације,
пилотирање
цивилних
дронова,
организовање путних виза и путних докумената за
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особе које путују у иностранство, услуге
царпоолинга [дељење превоза].
Кл.
40:
стругање,
абразија,
обрада
кинематографских филмова, прочишћавање ваздуха,
магнетизација, завршна обрада текстила, завршна
обрада папира, посребривање, избељивање тканина,
обрада дрвета, порубљивање одеће, лемљење,
шивење женске одеће по мери, облагање
кадмијумом, поступак трајног пеглања тканина,
печење грнчарије, бојење обуће, хромирање,
облагање металом [метализација], бојење коже,
обрада крзна, сечење тканина, штампање узорака,
развијање фотографских филмова, позлаћивање,
обрада воде, електролиза, калаисање, моделирање
крзна по наруџбини, ковачке услуге, заштита крзна
од мољаца, млевење, гњечење воћа, димљење хране,
галванизација, гравирање, импрегнација одеће,
водоотпорна обрада тканина, обрада тканина да буду
отпорне на ватру, прерада одеће за отпрорност на
ватру, обрада текстила за отпрорност на ватру,
обрада одеће против гужвања, обрађивање вуне,
ламинирање, брушење, обрађивање метала, каљење
метала, млевење брашна, никловање, ткачке услуге,
обрада коже, полирање брусилицом, књиговезачке
услуге, обрада дрвета [услуге пилане], седларске
услуге, тестерисање [услуге пилана], кројачке
услуге, штаљење, препарирање животиња, услуге
фарбања, бојење текстила, обрада тканина, обрада
текстила, заштита текстила од мољаца, бојење тка
нина, обрада папира, дување стакла, везење,
обрађивање
коже,
третман
бојења
стакла
површинским
премазивањем,
конзервисање
намирница и пића, сеча и обрада стабала, прерада
отпада и ђубрета, претходно скупљање тканине,
поступак за постизање сјаја крзна, постављање крзна
сатеном, бојење крзна, дезодорисање ваздуха,
освежавање ваздуха, склапање материјала по
наруџбини за друге, урамљивање уметничких дела,
позлата, ласерско гравирање, пружање информација
које се односе на обраду материјала, брушење
оптичког
стакла,
штампање
фотографија,
фотогравура, прерада нафте, јорганџијске услуге,
услуге пречишћавања, клање животиња, завршна
обрада љуштењем, прерада отпада [трансформација],
преправка одеће, услуге прављења котлова, ливење
метала, вулканизација [обрађивање материјала],
услуге зубних техничара, производња енергије,
издавање генератора, уништавање отпада и ђубрета,
спаљивање отпада и ђубрета, услуге одвајања боја,
резање
кључева,
деконтаминација
опасних
материјала, литографско штампање, штампање,
изнајмљивање машина за плетење, офсет штампање,
услуге фотокомпозиције, штампање на свили,
сортирање отпада и материјала за рециклажу
[прерада], замрзавање хране, изнајмљивање уређаја
за климатизацију, изнајмљивање уређаја за грејање,
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ваљање тканине, услуге криопрезервације, услуге
пескарења, изнајмљивање котлова, рециклирање
[рециклажа отпада], услуге варења, бојење
аутомобилских стакала, услуга зо штампања за
друге, производња пива за друге, услужна
производња хлеба, пастеризација хране и пића,
прављење вина за друге, консултантске услуге у
области винарства.
Кл. 42: хемијске анализе, анализе за експлоатацију
нафтних поља, архитектонске услуге, бактериолошка
испитивања, услуге из области хемије, хемијска
испитивања, саветовање из области архитектуре,
грађевинско
пројектовање,
технолошка
истраживања,
испитивање
нафтних
извора,
истраживања из области козметике, дизајн
енгеријера [уређење унутрашњег простора], услуге
индустријског дизајна, услуге дизајнирања паковања,
испитивање материјала, вођење студија техничког
пројектовања, геолошке експертизе, испитивање
нафтних поља, инжењерске услуге, временска
прогноза,
геодетско
мерење,
изнајмљивање
рачунара, рачунарско програмирање, истраживање
нафте, истраживања из области физике, истраживања
из области механике, тестирање текстила, геолошка
испитивања
терена,
геолошка
истраживања,
утврђивање аутентичности, уметничких дела;
калибрација [мерење], дизајнирање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера, дизајнирање одеће, графички дизајн,
контрола квалитета, изнајмљивање рачунарског
софтвера, истраживање и развој нових производа за
друге, стилизација [индустријски дизајн], подводна
истраживања, поновно успостављање рачунарских
података, одржавање рачунарског софтвера, анализе
рачуна рских система, биолошка истраживања,
урбанистичко планирање, мерење земљишта,
дизајнирање рачуна рских система, тестирање
исправности возила, умножавање рачунарских
програма, конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче, израда и
одржавање веб страница за друге, хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање
рачунарског
софтвера,
засејавање
облака,
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања, саветовање у области
рачунарског, софтвера, изнајмљивање веб сервера,
заштита од рачунарских вируса, саветовање у вези са
штедњом енергије, истраживање у области заштите
животне
средине,
обезбеђивање
алата
за
претраживање
[претраживача]
на
интернету
дигитализација докумената[скенирање], анализа
рукописа
[графологија],
пружање
научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника, оцењивање квалитета
непосеченог, дрвета, процењивање квалитета вуне,
ЗИС / RS / IPO
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праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом,
анализа
воде,
услуге
научних
лабораторија, енергетска ревизија, саветовање о
изради веб сајтова, софтвер у виду сервиса [SaaS],
саветовање у вези информационих технологија,
научна истраживања, сервер хостинг, клиничка
испитивања, чување резервне копије података ван
мреже, електронско похрањивање података, пружање
информација о рачунарским технологијама и
програмирању путем веб-сајта, картографске услуге,
рачунарство у облаку, услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга ,
саветодавне услуге из области технологије,
саветодавне услуге из области, комјутерске
технологије, саветодавне услуге из области
телекомуникационе
технологије,
временска
прогноза, саветовање о сигурности рачунара, писање
текстова о техници, унутрашњи дизајн, откључавање
[декодирање] мобилних телефона, надгледање
рачунарских система ради откривања кварова,
креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе
технологије],
консултације
о
безбедности интернета, консултације о сигурности
података, услуге кодирања податка, изнајмљивање
бројила за евидентирање потрошње енергије, услуге
аутентификације корисника помоћу технологије за
трансакције е-трговине, услуге аутентификације
корисника
помоћу
технологије
јединственог
пријављивања за софтверске апликације на мрежи.
Кл. 44: узгој животиња, уређивање вртова, услуге
јавних купатила за хигијенске сврхе, услуге турских
купатила, услуге салона лепоте, услуге медицинских
клиника, киропрактика, услуге фризерских салона,
израда венаца, услуге центара за рехабилитацију,
болничке услуге, здравствена нега, хортикултура,
баштованство,
изнајмљивање
опреме
за
пољопривреду,
масажа,
медицинска
помоћ,
оптичарске услуге, услуге расадника, физикална
терапија, физиотерапија, услуге санаторијума,
ветеринарска помоћ, зубарске услуге, услуге кућне
неге, ваздушно и површинско прскање ђубривима и
другим пољопривредним хемикалијама, услуге неге
животиња, услуге банке крви, аранжирање цвећа,
услуге установа за тешко оболеле, уређивање
травњака, маникирање, услуге бабица, услуге
неговања
болесника,
фармацеутски
савети,
пластична хирургија, орезивање дрвећа, уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
акваклутура,
хортикултуру и шумарство, уништавање корова, нега
кућних љубимаца, имплантација косе, услуге
психолога, изнајмљивање санитарних инсталација,
услуге ароматерапије, услуге вештачке оплодње,
рехабилитација пацијената за болести зависности,
услуге оплодње ин витро, тетовирање - услуге
тетоваже,
услуге
телемедицине,
пејзажна
ЗИС / RS / IPO
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архитектура, услуге сауне, услуге соларијума,
бањске услуге, услуге визажисте, фармацеутске
услуге припремања лекова према рецепту,
терапеутске услуге, сађење дрвећа ради смањења
емисије
угљеника,
услуге
аквакултуре,
изнајмљивање
медицинске
опреме,
услуге
здравствених
центара,
услуге
алтернатнивне
медицине, говорна терапија, услуге саветовања о
здрављу, депилирање воском, ортодонтске услуге,
медицински савети за особе са инвалидитетом,
пирсинг тела, услуге пошумљавања, палиативна
нега, услуге центара за опоравак, услуге сузбијања
штеточина
у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури и шумарству, услуге банке људског
ткива, изнајмљивање животиња за потребе
баштованства, изнајмљивање кошница за пчеле,
услуге терапије уз помоћ животиња, услуге
медицинских анализа за потребе дијагностике и
лечења које пружају медицинске лабораторије,
медицински скрининг, виноградарске услуге,
консултантске услуге у области виноградарства, нега
код куће у посети, изнајмљивање апарата за
обликовање косе, гајење биљака.
(111) 81026
(210) Ж- 2020-2334

(181) 31.12.2030.
(220) 31.12.2020.
(151) 04.08.2021.
(732) CHINA CIVIL ENGINERING
CONSTRUCTION CORPORATION , 4 Beifengwo,
Peking, CN
(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,
11000, Београд
(540)

(531) 28.03.00
(511) Кл. 6: челик, прерађен или полупрерађен,
легуре челика, челик у тракама, челик у колутовима,
челична жица, ливени челик, челични јарболи,
ролетне од челика, челичне плоче, цеви од челика,
челичне цеви, машински метални причвршћивач
ремења, скретнице железничке пруге, железничке
скретнице, млазнице [распршивачи] од метала, никал
сребро, алуминијум, бронза, алуминијумска жица,
везне плоче, анкерне плоче, металне млазнице, кваке
са резом од метала, катарке од метала, стубови,
мотке од метала, замке за дивље животиње, споне од
метала за управљање теретом, амови од метала за
манипулисање теретом, подупирачи, споне од метала
за манипулисање теретом, запреге од метала за
манипулисање теретом, анти-фрикциони метал,
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против трења, метални штитници дрвећа, касице за
новац [металне или неметалне], сребрни лем,
посребрене легуре калаја, материјали за ојачавање,
од метала, за бетон, сигурносне касе [металне или
неметалне], сефови [метални или неметални],
метални заустављачи [стопери] за прозоре, метални
граничници за заустављање врата, подлошке од
метала, заптивни прстенови од метала, прстенови од
метала, металне шарке за велика врата, подне
плочице од метала, бодљикава жица, шипке за
металне ограде, берилијум, ланци за стоку, наковњи,
бели метал, оклопна заштита од метала, блиндирање
металом, затварачи за кутије од метала, завртњи од
метала, боце [метални контејнери] за сабијени гас
или течни ваздух, идентификационе наруквице од
метала, гвоздене плоче, легуре за лемљење, ободи,
бандажи од метала [заптивне затеге, венци или
спојке], споменици од бронзе за гробове, бронза за
надгробне плоче, уметничка дела од бронзе, каблови
за жичану железницу, обручи, карике, од метала за
конопце, спојнице за каблове од метала,
неелектричне, спојнице каблова од метала,
неелектричне, кадмиум, метални катанци, осим
електронских, подметачи, прстенови од метала за
штапове за ходање, контејнери од метала за
складиштење киселина, сигурносне касе за готовину,
келтијум [хафнијум], хафнијум [келтијум], ланци од
метала*, сигурносни ланци од метала, спојнице,
карике од метала за ланце, рамови за грађевинарство
од метала, металне прозорске ременице, металне
ременице за прозорске оквире, цеви од метала за
инсталације централног грејања, цеви од метала за
инсталације за централно грејање, ексери за
потковице, клинови од метала, хром, хромирано
гвожђе, руда хрома, расцепке, клинови, од метала,
метални кључеви, ексери, ексери [тапетарски],
тапетарски ексери, без главе, типлови од метала,
кобалт [сирови], материјал за железнице пруге од
метала, метални стубови за грађевинарство, цеви за
воду од метала, прстенови, обручи [метална роба],
конзерве, кутије од метала за чување ствари,
контејнери од метала [складишни, транспортни],
заштитне шине, браници, за железничке пруге од
метала, хладни калупи [ливачки], наковњи, кровни
опшиви од лима, метална колена за цеви, врата од
метала, метални носачи за траке, крампони од
метала, куке за подуђе, резе за прозорске оквире,
куке [метална роба], окови за прозоре, жице од
обичних
метала,
бакар,
непрерађен
или
полупрерађен, бакарни прстенови, колутови, облоге
од метала, контејнери од метала за компримовани гас
или течни ваздух, стругачи блата са обуће, одводне
цеви од метала, гвожђе, сирово или полупрерађено,
шинске спојнице, шрафови од метала, амбалажа од
лима, поштански сандучићи од метала, звона на
вратима, метална [неелектрична], мамузе, металне
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ограде за грађевинарство, степениште од метала,
метални затварачи за прозоре, цеви од метала, шине
од метала, делови од метала за прозоре, гвоздене
траке, гвоздени обручи, гвоздена жица, ливено
гвожђе, непрерађено и~и полупрерађено, гвоздена
руда, метални затварачи врата неелектрични,
затварачи врата од метала [неелектрични],
молибденово
гвожђе,
силиконско
гвожђе,
титанијумско гвожђе, феротитанијум, волфрамово
гвожђе, делови од метала за грађевине, игле
[гвожђарске], прстенасти завртњи, браве од метала,
осим електричних, галенит [сулфид слова, руда],
оловни поклопци, германијум, показивачи ветра од
метала, ветрокази од метала, дерезе [крампони за
пењање], калупи за лед, од метала, млазнице за
подмазивање, роштиљи од метала, металне решетке,
опруге за браве, индиум, амблеми за возила,
метални, жалузине од метала, месинг, кован или
полукован, спољни застори од метала, платформе за
лансирање ракета, металне, летве од метала, опиљци
од метала, греде од метала [делови степеништа],
Лимонит, полуге од обичних метала, греде над
вратима и прозорима, металне, точкићи за кревете од
метала, кваке од метала, блумови [металуршки],
магнезијум, преносиве грађевине [конструкције],
металне, карике од метала за кваке, метални муфови
за цеви, манган, платформе од метала за претовар
робе, транспортне плоче од метала, мердевине
[металне], метални тремови, стрехе [конструкције],
звекири за врата метални, лисице, обичан метал,
непрерађен или полупрерађен, руде метала, жичана
тканина, жичана газа, самозапаљиви метали у
нуклеарним реакторима [пирофорни метали],
точкићи од метала за намештај, потпорни стубови од
метала, стубови од метала, молибден, споменици од
метала, куке за стеге од метала, металне зидне оплате
за грађевинарство, никл, ниобијум, опшиви од
метала за грађевине, кућни бројеви од метала,
несветлећи, капци, затварачи, од метала, палисаде од
метала, корпе од метала, сигналне табле од метала,
несветлеће и немеханичке, металне зидне облоге за
грађевинарство, куке за одећу од метала, метална
клизалишта [конструкције], резе за браве, греде од
метала, опруге [метална роба], металне ременице
[који нису за машине], кочићи за шаторе од метала,
плафони од метала, подови од метала, металне
облоге за грађевинарство, скретнице [железничке],
црепови од метала, олово, непрерађено или
полупрерађено, даске за скокове у воду, металне,
рукохвати на вратима, метални, закивци од метала,
капије од метала, плоче за врата, металне, резе за
врата, металне, метални прстенови за кључеве,
телефонски стубови од метала, цинк, металне носеће
греде, металне греде, пролазне капије обртне, рампе
за пролаз, постоља, платформе, прерађене, од метала,
гвожђарија* [ситна метална роба], ситна метална
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Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8
роба, метални знаци за путеве, несветлећи и
немеханички, металне спојнице за цеви, носачи
каблова [везе за затезање], контејнери за паковање од
метала, танкови, метални, резервоари од метал,
прагови од метала, знаци од метала, несветлећи и
немеханички, стаклене баште од метала, преносиве,
браве за возила од метала, клапне од метала, силоси,
метални, звона за животиње, звона, жица за лемљење
од метала, вентил и од метала, који нису делови
машина, статуе од обичних метала, железнички
прагови од метала, железничке везе од метала,
тантал [метал], вијци [равни], наковњи [преноси ВИ],
затезачи, тита н, кровне конструкције од метала,
томбак, гробнице од метала, окретне рампе [обрна
враташца], метална, решетке од метала, металне
украсне решетке, тунгстен, цеваста роба од метала,
ванадијум, крилни прозори од метала, заптивне
карике од метала, метални кавези за птице
[конструкције], цирконијум, лопте од челика,
грађевински челик, металне арматуре за цеви са
компримованим ваздухом, жице од легура обичних
метала [изузев жица за осигураче], легуре од
обичних метала, алуминијумска фолија, стубови од
метала за усидрење, пливајући докови од метала за
сидрење чамаца, сидра [котве], ламперија од метала,
појачани материјали од метала за цеви, појачани
материјали од метала за грађевине, металне арматуре
за машинско ремење, уметничка дела од обичних
метала, корита од метала за мешање малтера, кадице
за птице [конструкције] од метала, упозоравајуће
ознаке од метала, несветлеће, носачи гвоздених трака
[затезачи], ремени и појасеви од метала за везивање,
траке за увијање и спајање од метала, нити од метала
за везивање, бачве од метала, обручи за бурад од
метала, бурад од метала, базени за пливање
[конструкције] од метала, грађевински материјали од
метала, металне оплате за бетон, метални сталци за
паркирање бицикла, блокови за поплочавање од
метала, кутије од обичног метала, запушачи од
метала, затварачи од метала, копче од обичних
метала, затварачи за флаше, метални, затварачи за
боце од метала, дугмад од метала, шипке за варење
од метала, шипке од метала за лемљење и
заваривање, шипке од метала за заваривање, ремење
од метала за пренос терета, ремење од метала за
ношење терета, ужад од метала за пренос терета,
бисте од обичних метала, кабине од метала, металне
кабине за бојење распршивањем, металне коморе за
бојење распршивањем, каблови од метала,
неелектрични, металне спојнице за причвршћивање
цеви, металне карике за цеви и каблове, шрафови за
везивање каблова, од метала, рамо ви за прозоре од
метала, рамови за стаклене баште од метала,
платформе за стајање од метала, облоге за димњаке
од метала, везивне нити од метала за употребу у
пољопривреди,
метални
отварачи
врата,
ЗИС / RS / IPO
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неелектрични, плочице од метала за грађевинарство,
металне подне плочице, гробнице од метала, метални
делови за сандуке, [погребну опрему], платформе за
утовар од метала, утоварне металне шипке за
железничке вагоне, шарке од метала, оквири
грађевинских конструкција од метала, рамови,
кућишта, за врата од метала, оквири врата од метал,
метални материјали за жичану железницу, успињаче,
поклопци за димњаке од метала, кровни олуци од
метала, сифони [вентили] од метала, преграде од
метала, црева од метала за нафтне бушотине,
контејнери, цистерне од метала за, течна горива,
грађевине од метала, плутајући контејнери од
метала, бове, ужад од метала, украсне лајсне у
грађевинарству, металне, метални калупи за украсне
лајсне у, грађевинарству, гвоздени профили од
метала, прозори од метала, окови за врата, клизачи за
врата од метала, поклопци шахтова од метала,
кровни покривачи од метала, металне куке за кров не
покриваче од шкриљаца, куке од метала за вешалице
за одећу, бакарна жица, неизолована, бачве од
метала, газишта за степенице, метална, металне цеви
за олуке, калемови од метала, немеханички, за
намотавање савитљивих црева, фиксирани држачи за
пешкире, метални, вентили за цеви за воду, од
метала, скеле од метала, мердевине, металне,
покретне степенице, металне, за укрцавање путника,
спојнице од метала, матице за шрафове, металне,
метални стубови за водове електричне енергије,
металне бандере за електричне водове, рачвасте цеви
од метала, металне ограде за гробнице, ограде од
метала, калеми од метала за намотавање,
немеханички, за еластична црева, плоче са
натписима, металне, подупирачи од метала, калај,
бели лим, листови калаја, калајна фолија, листови и
плоче од метала, бравице од метала за торбе, делови
од метала за намештај, грађевински метални панели,
фигурине од обичних метала, статуете од обичних
метала, носачи за металне траке [затезне везе],
ливачки калупи, од метала, металне надгробне плоче,
метални надгробни споменици, плоче за надгробне
споменике од метала, надгробни стећци, споменици
од метала, меморијалне плоче од метала, металне
решетке за жар на пећима, постоља за бурад од
метала, делови од метала за кревете, делови за врата
од метала, затварачи од метала за посуде, везива за
снопље од метала, ограде, од метала, за заштиту од,
судара на путевима, канте од метала, ковчези од
метала, индентификационе плочице од метала,
металне плочице са именом, регистарске таблице од
метала,
регистарске
табле
од
метала,
металокерамика, металне славине за бурад, огласне
табле од метала, бове за сидрење од метала,
димњаци, од метала, металне цеви за димњаке,
метални цевоводи за инсталацију за вентилацију и
климатизацију, фолије за паковање и завијање од
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метала, златни лем, левци од метала, немеханички,
бројеви и слова, од обичних метала, изузев
штампаних, разводници за цевоводе, метални,
цевоводи под притиском, метални, телефонске
кабине од метала, телефонске говорнице од метала,
металне кутије за алат, празне, сандуци за алат, од
метала, празни, кућице за пилиће, од метала, стезачи
и споне за точкове [капице], жичано уже, метални
комарници, метални клинови, метална постоља за
огревно дрво у камину, металне направе за одбијање
птица које се покрећу помоћу ветра, метални кавези
за дивље животиње, метали у прашкастом облику*,
ватростални метални грађевински материјали,
сенице у баштама [конструкције] од метала, металне
штале, метални свињци, металне монтажне куће,
метални послужавници, метални улични одводи,
метални навојни затварачи за флаше, метални
механизми за отварање прозора, неелектрични,
метални механизми за
затварање
прозора,
неелектрични, зидне плочице од метала, металне
плоче за поплочавање, металне плоче за
грађевинарство, степеник-столице од метала,
метални кровови са уграђеним фотонапонским
ћелијама, блиндирана метална врата, метални
рукохвати за каду, метални дозатори за врећице за
псећи измет, фиксни, метали у облику фолије или
праха за зд штампаче, метални граничници за
прозорске оквире, метални граничници за врата,
метални црепови, металне балустраде, металне
оплате за грађење, топло ваљане челичне шипке,
светле челичне шипке, огољене металне шипке, суве
и полиране металне шипке, метални држачи ташни,
метални носачи за намештај, металне етикете,
метални канистери, метални штапови за подупирање,
биљака и дрвећа, јарболи за заставе [конструкције],
од метала, металне копче за затварање торби,
метални клинови за ципеле, метални типлови за
ципеле, сефови, електронски, хармоника врата од
метала, украсне лајсне од метала за, грађевинарство,
украсне металне лајсне за, грађевинарство, метални
оквири ками на [полице над камином], металне
рампе за возила, распећа од обичног метала, која,
нису накит, свинг врата од метала, посуде за одвод
уља, од метала, ручна копља за заставе, од метала,
чепови од метала, хармониника врата од метала,
металне решетке за камин, металне звучно изолиране
кабине, преносиве, акустичне плоче од метала.
Кл. 19: неметални рекламни стубови, алабастер
стакло, алабастер, азбестни цемент, азбестни малтер,
шкриљевци, кровни шкриљац, прах од шкриљца,
слеме крова, спој кровних равни, сребрни песак,
грнчарска глина, ватростална опека, асфалт,
асфалтни плочници, дрвене летвице за облагање,
балустраде, неметалне, битумен, катранисане траке,
за грађевинарство, колибе, бараке, сајамске кућице,
кровна шиндра, преклопна врата, која нису од
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метала, бетон, бетонски грађевински елементи,
битуменски производи за грађевине, дрво,
полупрерађено, дрвна грађа, шперплоча, прерађено
дрво, дрво за израду кућних потрепштина, стругана
дрвна грађа, дрвене подлоге за поплочавање, дрво за
фурнир, фурнири, фурнирано дрво, дрвени панели,
цемент, смола, цигле, земља за цигле, везивни агенси
за производњу брикета, телефонске кабине,
неметалне, неметалне телефонске кабине, кесони за
грађевинске радове под водом, кречни камен, кровни
олуци, неметални, грађевински картон, картон за
грађевинарство, картон превучен битуменом за
грађевинарство, грог [ватростални материјал],
шамот, оквири камина [полице над камином],
неметални, оквири грађевинских конструкција,
неметални, , материјали за прављење и заштиту
путева, креч, малтер за грађевине, редак малтер,
малтер, димњаци, неметални, цементни премази за
заштиту од ватре, цементне плоче, цементни
стубови, греде, шкриљац, преграде, неметалне,
грађевине,
неметалне,
грађевински
папир,
грађевинско стакло, украсни рељефни венци за
грађевине, неметални, калупи за украсне рељефне
венце, неметални, калупи за украсне лајсне,
неметални, кровни опшиви за избацивање воде,
неметални, угаони профили, неметални, прозори,
неметални, врата, неметална, поклопци шахтова,
неметални, кровни покривачи, неметални, сирова
креда, кварц, газишта за степенице, неметална,
одводне цеви, неметалне, цеви за воду, неметалне,
вентили за цевоводе, не од метала или пластике,
скеле, неметалне, стубови за електричне водове,
неметални, бандере за електричне водове, неметални,
рачвасте цеви, неметалне, ограде за гробове и
споменике, неметалне, битуменске облоге, премази
за кровове, неметалне греде, греде, неметалне,
свињци, неметални, штале, неметалне, подупирачи,
неметални,
надгробне
плоче,
неметалне,
меморијалне
плоче,
неметалне,
филц
за
грађевинарство, ливачки калупи, неметални, цемент
за пећи, цемент за високе пећи, камен, стакло
[прозорско] за грађевинарство, глина, катран каменог
угља, гранит, шљунак, пешчар за грађевинарство,
цеви од пешчаника, гипс [грађевински материјал],
жалузине,
неметалне,
шљака
[грађевински
материјал], клинкер шљунак, паркетне подне даске,
спољне ролетне, не од метала и текстил а, ракетне
лансирне платформе, неметалне, летвице за
малтерисање, неметалне, везивни материјал за
поправку путева, пресована плута за грађевинарство,
паркети, неметални састави [делови степеништа],
греде изнад врата, које нису од метала, светлеће
коцке за поплочавање, туцаник, макадам, споменици,
неметални,
магнезијумов
цемент,
преносиве
грађевине [конструкције], неметалне, мермер,
грануле стакла за обележавање путева, грануле
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стакла за маркирање путева, фолије и траке од
синтетичких материјала за обележавање путева,
стрехе [конструкције], неметалне, јарболи [стубови],
неметални, дрво за бурад, мозаик за грађевинарство,
профилисано дрво, калупи за грађевинарство,
неметални, премази [грађевински материјали],
неметалне зидне оплате, за грађевинарство, опшив за
грађевине, неметални, оливин за грађевине,
затварачи, који нису од метала, ограде од коља,
неметалне, палисаде, неметалне, ограде, неметалне,
прибоји, неметални, кочићи и стубови, који нису од
метала, сигналне табле, неметалне, које нису
светлеће ни механичке, немталне облоге за зидове, за
грађевинарство,
клизалишта
[конструкције],
неметална, пречке за птице, грађевински камен,
вештачки камен, шљака, надгробни споменици, туф
[врста стене], предмети исклесани од камена,
подови, неметални, плафони, неметални, дрвене
даске за грађевинарство, облоге, неметалне, за
грађевинарство, кровне плочи це, неметалне, даске за
скакање у воду, неметалне, капије, неметалне,
панели за врата, неметални, телеграфски стубови,
неметални, кокошињци, неметални, попречне греде,
које нису од метала, постоља, подијуми, прерађени,
који нису од метала, зидани резервоари, материјали
за облагање путева, прагови, симсови, неметални,
трска, за грађевинарство, саобраћајни знаци,
несветлећи,
немеханички,
неметални,
знаци,
неметални, који нису светлећи и механички, песак,
осим ливачког песка, преносиве стакленебаште, који
нису од метала, силицијум [кварц], силоси,
неметални, статуе од камена, бетона или мермера,
катран, теракота, кровови, неметални, гробови,
неметални, сенице [конструкције], неметалне,
железничке везе, споне, неметалне, прагови за
железничке пруге, неметални, решетке, неметалне,
решетке, неметалне, круте цеви, неметалне, за
грађевинарство, прозорски рамови, неметални,
изолационо стакло за грађевинарство, стакло за
прозоре, које није прозорско стакло за возила,
обојено стакло за прозоре, прозорско стакло за
грађевинарство, птичји кавези [конструкције],
неметални,
гредице
[столарија],
ксилолит,
пристанишни стубови, неметални, плутајући докови
за усидрење чамаца, неметални, ламперија,
неметална, акваријуми [конструкције], материјали за
ојачавање, неметални, за грађевине, сигурносно
стакло, уметничка дела од камена, бетона или
мермера, кадице за птице [конструкције], неметалне,
упозоравајуће ознаке, неметалне, несветлеће, базени
за пливање [конструкције], неметалне, грађевински
материјали неметални, конструкциони материјали,
неметални, оплате, неметалне, за бетон, неметални
сталци за паркирање бицикала, неметалне, блокови
за поплочавање, неметални, табле дрвене пулпе, за
грађевинарство, бисте од камена, бетона или
ЗИС / RS / IPO
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мермера, кабине, неметалне, кабине за бојење
распршивањем, неметалне, стубови, неметални,
рамови за прозоре, неметални, рамови за врата,
неметални, кућишта за врата, неметална, рамови за
стаклена' баште, неметални, оквири за стаклене
баште, неметални, кречњачки лапорац, заклони на
димњацима, неметални, плочице, неметалне, за
грађевине, плочице за подове, неметалне, гробнице,
неметалне, лонци на димњацима, који нису од
метала, продужни делови за оџаке, неметални, цеви
димњака, неметалне, плоче за поплочавање,
неметалне, канализационе цеви, неметалне, сифони
[вентили], неметални и не од пластике, степеништа,
неметална, грађевински неметални панели, фигурине
од камена, бетона или мермера, статуете од камена,
бетона или мермера, споменици, гробнице,
неметалне, надгробни стећци, неметални, ограде
против судара, сигуроносне, неметалне, за путеве,
поштански сандучићи, зидани, иситњена пулпа
шећерне трске [грађевински материјал], преградне
цеви, неметалне, шљунак за акваријуме, песак за
акваријуме, неметалне цеви за вентилационе и
климатизационе
инсталације,
геотекстили,
грађевински камен, ломљени винил за облагање
фасада, комарник, заштитник од инсеката,
неметални, кровишта, неметална, са уграђеним
фотонапонским ћелијама, платформе, плутајуће
површине, неметалне, ватростални грађевински
материјали, неметални, монтажне куће [опрема],
неметалне, порфир [камен], улични одводи,
неметални, неметална обртна врата, рампе,
надгробне плоче, неметалне, подне дрвене даске,
подне плочице, неметалне, црепови, неметални,
зидне плочице, неметалне, плоче, неметалне, за
грађевинарство, горски кристал, блиндирана врата,
неметална, емајлирано стакло, за грађевинарство,
стубови, неметални, за грађевинарство, носачи,
неметални, за грађевинарство, оплате, неметалне, за
грађевинарство, пластични ивичњаци за травњаке,
гумена
лежишта
за
сеизмичку,
изолација
грађевинских објеката, оклопна заштита, неметална,
блиндирање, неметално, јарболи за заставе
[конструкције], неметални, свинг врата, неметална,
хармоника врата, неметална, звучно изолиране
кабине, преносиве, неметалне, акустичне плоче,
неметалне.
Кл. 35: помоћ у пословном управљању, обавештења
о пословима, рекламирање преко плаката, услуге
агенција за увоз и извоз, услуге агенција за пружање
пословних информација, анализе цена и трошкова,
дистрибуција
рекламног
материјала,
услуге
фотокопирања, услуге агенција за запошљавање,
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме,
рачуноводство, вођење књига [књиговодство],
израда извода са рачуна, ревизија пословања,
пословно управљање и организационо саветовање,
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консултације у вези са избором особља, консултације
у пословном управљању, дактилографске услуге,
презентација робе, непосредно оглашавање путем
поште, помоћ у пословном или индустријском
управљању, ажурирање огласних материјала,
дистрибуција узорака, стручне услуге о пословној
ефикасности, услуге продаје путем лицитације,
истраживање тржишта, пословне процене, пословна
испитивања, изнајмљивање огласних материјала,
консултације у вези са пословним организовањем,
објављивање рекламних текстова, оглашавање,
рекламирање, рекламирање на радију, пословна
истраживања,
услуге
односа
са
јавношћу,
стенографске услуге, рекламирање преко телевизије,
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге], уређивање излога, услуге рекламних
агенција,
саветодавне
услуге
у пословном
управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција,
маркетиншка
истраживања, компјутерско управљање подацима,
професионалне пословне консултације, економске
прогнозе, организовање изложби за привредне или
рекламне потребе, пружање пословних информација,
испитивање јавног мњења, припрема платних листи,
проналажење особља, административне услуге за
пресељење пословања предузећа, изнајмљивање
огласног простора, промоција продаје за друге,
секретарске услуге, обрачун пореза, услуге
телефонског одговарања зa одсутне претплатнике,
обрада текста, услуге претплате на новине за друге,
рекламирање слањем наруџбеница, пословно
управљање хотелима, пословно управљање за
сценске уметнике, прикупљање информација у
компјутерске
базе
података
системација
информација у компјутерским базама података
организовање сајмова, издавање машина за
фотокопирање, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте]
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге изнајмљивање времена за рекламирање у свим
средствима комуникације, услуге праћења штампе,
изнајмљивање аутомата за продају, психолошко
тестирање за избор запослених ,услуге поређења
цена, презентација производа путем , средстава
комуникације, у сврху продаје на мало пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
[центар
за
пружање
савета
потрошачима],
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица, административна обрада наруџбеница за
куповину комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица, услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању], фактурисање,
писање
рекламних
текстова,
прикупљање
статистичких података, услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора,
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организовање модних ревија у промотивне сврхе,
производња
рекламних
филмова,
пословно
управљање за спортисте, маркетинг, услуге
телемаркетинга, услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала, изнајмљивање продајних
штандова, пружање комерцијалних и пословних
контакт информација, оптимизација претраживача за
промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са
Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику
[рау рег click оглашавање], услуге посредовања у
трговини пословно управљање за независне
пружаоце услуга, преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података,
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте
пружање
пословних
информација
путем
Интернет
странице
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, развој концепта оглашавања,
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама, услуге пријављивања
пореза,
пословно
управљање
програмима
рефундирања за друге, пословно управљање
програмима за надокнаду за друге, изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање], писање радних
биографија за друге, индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања,
управљање програмима за путнике који често лете
авионом,
услуге
заказивања
састанака
[канцеларијске услуге], услуге подсећања на
уговорене
састанке
[канцеларијски
послови]
управљање програмима лојалности потрошача,
писање текстова за рекламне намене, регистровање
писане комуникације и података, ажурирање и
одржавање информација у регистрима, састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне
сврхе, услуге пословног посредовања које се односе
на повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства, продукција програма телевизијске, продаје,
продукција
емисија
телевизијске
продаје,
консултације о стратегији, комуникације у односима
са
јавношћу,
консултације
о
стратегији,
комуникације у рекламирању, преговарање о
пословним уговорима за друге, промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, услуге
праћења конкуренције, услуге праћења тржишта,
финансијска ревизија, услуге онлајн малопродаје,
дигиталне музике која се преузима са интернета,
услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета, услуге онлајн малопродаје
претходно снимљене музике и филмова који се
преузимају са интернета, услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала, услуге
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пописивања поклона, циљни маркетинг, привремено
пословно управљање, оглашавање на отвореном,
услуге малопродаје уметничких дела од стране
уметничких галерија, административна помоћ при
одговарању на позиве за подношење понуда,
маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге
односа
са
медијима,
услуге
корпоративне
комуникације, изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким
радним
просторима,
услуге
комерцијалног лобирања, пружање корисничких
рецензија у комерцијалне или рекламне сврхе,
пружање рангирања корисника у комерцијалне или
рекламне сврхе, услуге телефонске централе,
малопродајне услуге у вези са пекарским
производима,
профилисање
потрошача
у
комерцијалне
или
маркетиншке
сврхе,
административне услуге за медицинске препоруке.
Кл. 36: осигурање од последица несрећног случаја,
зајмови на рате, услуге актуара, изнајмљивање
некретнина, посредовање на берзи, услуге кредитних
агенција, услуге агенција за промет некретнина,
посредовање у промету некретнина, услуге агенција
за наплату дугова, посредовање у осигурању,
финансијске услуге при царинском посредовању,
услуге осигурања, банкарске услуге, процена
некретнина, прикупљање прилога за добротворне
фондове, инвестициони фондови, инвестирање
капитала, услуге давања гаранције, услуге
мењачница, издавање путничких чекова, услуге
клиринга
[финансије],
клириншки
послови
[финансије],
услуге
чувања
у
сефовима,
организовање новчаних прикупљања, финансирање
зајмова, фискално процењивање, финансијске
процене [осигурање, банкарство, некретнине],
факторинг,
фидуцијарни
послови
услуге
повереништва, услуге финансирања, финансијско
управљање,
услуге
залагаоница,
управљање
непокретностима, управљање стамбеним зградама,
осигурање
од
пожара,
најам
апартмана,
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава,
здравствено осигурање, поморско осигурање,
банкарске
хипотеке,
услуге
штедионица,
финансирање
лизинга,
финансирање
закупа,
посредовање у промету са хартијама од вредности,
осигурање живота, услуге агенција за изнајмљивање
смештаја [станова], финансијске анализе, процена
антиквитета [старина], процена уметничких дела,
провера
чекова,
финансијске
консултације,
консултације о осигурању, обрада плаћања
извршених кредитним картицама, обрада плаћања
извршених платним картицама, електронски пренос
средстава, финансијске информације, информације о
осигурању, процена накита, процењивање накита,
нумизматичка
процена,
убирање
најамнине
[станарине], процена поштанских марака, издавање
вредносних
бонова,
депозити
драгоцености,
ЗИС / RS / IPO
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нотирање цена на берзи, издавање кредитних
картица,
издавање
пословног
простора
[непокретности],
услуге
исплате
пензија,
финансијско спонзорисање, онлајн банкарство,
услуге пословне ликвидације, финансијске, процена
накнада штете [финансијска процена], обавештења о
карбон кредитима, финансијска процена непосеченог
дрвета, финанскијско вредновање непосеченог
дрвета, финансијско процењивање вуне, финансијска
процена вуне, позајмљивање уз заложно, обезбеђење,
услуге фондова узајамне помоћи, услуге берзанског
посредовања, услуге саветовања у вези са
задуживањем, организовање финансирања за
грађевинске пројекте, пружање информација о
финансијама
путем
интернет,
финансијско
управљање исплатама надокнада за друге,
инвестирање средстава, трговање акцијама и
обвезницама, давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти, услуге
јемства, изнајмљивање заједничких канцеларија за
рад, финансијске процене одговора на позиве за
подношење понуда, финансијска процена развојних
трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији,
финансијска истраживања, послови са некретнинама,
електронски пренос виртуелних валута, финансијска
процена имовине интелектуалне својине, припрема
цитата за потребе процене трошкова, групно
финансирање, услуге плаћања е-новчаником,
финансијска размена виртуелне валуте.
Кл. 37:
одржавање намештаја, поправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
лифтова, постављање и поправка дизалица, лифтова,
асфалтирање, одржавање и поправка моторних
возила, одржавање и поправка авиона, чишћење
унутрашњости зграда, прање рубља, чишћење и
поправка котлова, одржавање и поправка горионика
[пламеника], изнајмљивање булдожера, постављање,
одржавање и оправљање канцеларијских машина и
опреме, уградња и поправка противпожарних
аларма, уградња и поправка противпровалних
аларма, поправка тапацирунга, одржавање и
поправка трезора, изнајмљивање грађевинске
опреме, бродоградња, обнављање одеће, постављање
и поправљање опреме за грејање, поправка обуће,
чишћење димњака, одржавање и поправка сефова,
постављање и поправка апарата за климатизацију,
конструисање, конструисање подводних објеката,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објеката,
изнајмљивање машина за ископавање [багера], прање
прозора, поправка и одржавање филмских
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пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање
возила, прање веша, прање, инсталирање, одржавање
и поправка машина, зидарство, рестаурација
намештаја, изградња пристанишних насипа, пеглање
одеће, изградња и одржавање цевовода, постављање
тапета на зидове, облагање тапетама, поправка
кишобрана, оправка сунцобрана, тапацирање,
молерске услуге, спољне и унутрашње, глачање
каменом
пловућцем,
малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила,
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
протектирање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила [бензинских пумпи],
инсталирање и поправка телефона, одржавање
возила, лакирање, чишћење возила, услуге поправке
возила у квару, изнајмљивање машина за чишћење,
уништавање [истребљење] штеточина, осим у
пољопривреди, аквакултури, хортикултури и
шумарству, монтирање скела, зидарске услуге,
чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у
вези са изградњом, информације у вези са
поправкама, оштрење ножева, вађење руде, услуге
вађења камена, каменолома, асфалтирање путева,
пескирање [брушење], подводне поправке, чишћење
зграда [спољних површина], вулканизација гума
[поправка], бушење бунара, изградња сајамских
штандова и продавница, инсталација, одржавање и
поправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на
електричним апаратима, рестаурација машина,
мотора који су истрошени или делимично уништени,
обнављање машина које су, истрошене или
делимично уништене, изнајмљивање дизалица
[грађевинске опреме], изнајмљивање машина за
чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге
прављења вештачког снега, чишћење улица,
поправка
сигуроносних
брава,
рестаурација
уметничких дела, рестаурација [поправка] музичких
инструмената, уградња прозора и врата, одржавање
базена за пливање, поновно пуњење тонера за
штампаче, консултације о грађењу, столарске услуге,
бушење
нафтних
или
гасних
бушотина,
изнајмљивање одводних пумпи, изнајмљивање
машина за прање веша, поправка електричних
водова, пуњење батерија за возила, балансирање
гума, звучно усаглашавање, штимовање музичких
инструмената, полагање каблова, сгерилизација
медицинских инструмената, услуге фракинга, услуге
хидрауличког фрактурисања, услуге сузбијања
штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури И шумарству, изнајмљивање машина
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за прање судова, изнајмљивање машина за сушење
судова, постављање комуналних објеката на
градилиштима, услуге електричара, постављање и
поправљање опреме за заштиту од поплава, чишћење
снега, поновно пуњење кертриџа са мастилом,
пуњење електричних возила, услуге домаћинства
[услуге чишћења], услуге пуњења батерије мобилног
телефона.
Кл. 39:
пратња путника, снабдевање водом,
ваздушни превоз, превоз амбулантним колима,
услуге вуче возила у квару, изнајмљивање
аутомобила, превоз аутомобилом, превоз аутобусом,
превоз излетничким бродовима, изнајмљивање
чамаца, ледоломачке услуге, превоз камионом,
спасавање бродова, услуге превоза робе тегљачем,
превоз колицима на тегљење, железнички транспорт,
изнајмљивање коња, испорука пошиљки, услуге
ношења терета од стране носача, паковање робе,
посредовање у вези са бродовима, организовање
крстарења,
услуге
превоза
за,
туристичка
разгледања, истовар терета, испорука робе,
складиштење робе, дистрибуција воде, дистрибуција
електричне енергије, управљање бранама канала,
паркирање возила, складиштење, изнајмљивање
складишта, трајектни превоз, речни превоз, бродски
превоз робе, услуге комерцијалног превоза терета,
изнајмљивање
гаража,
цевоводни
транспорт,
изнајмљивање простора за паркирање, изнајмљивање
просторија за хлађење, изнајмљивање хладњача за
храну,
изнајмљивање
возила,
изнајмљивање
путничких вагона, изнајмљивање теретних вагона,
превоз намештаја, транспортне услуге, превоз
бродом, организовање превоза за туристичка
путовања, превоз путника, пилотирање, тегљење,
подизање потопљених бродова, резервисање места за
путовања, услуге спашавања [транспорт], такси
превоз, трамвајски превоз, шпедиција, поморски
превоз, превоз блиндираним колима, превоз туриста,
превоз и складиштење отпада, превоз и складиштење
смећа, селидбене услуге, складиштење чамаца,
бродова, посредовање у услугама шпедиције,
посредовање у превозу робе, посредовање у
транспорту, услуге возача, курирске услуге [достава
пошиљки или робе], пружање информација у вези са
услугама складиштења, пружање информација о
транспорту, изнајмљивање ронилачких звона,
изнајмљивање ронилачких одела, изнајмљивање
контејнера
за
складиштење,
изнајмљивање
пртљажника за кров на возилима, спасилачке
операције [у транспорту], резервација превоза,
путничке
резервације,
подводна
спасавања,
умотавање, амбалажирање, робе, достава порука
[курирска служба], достава новина, достављање
штампе, достава робе наручене поштом, испорука
енергије, изнајмљивање тркачких аутомобила,
изнајмљивање инвалидских колица, услуге лучких
ЗИС / RS / IPO
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радника,
физичко
складиштење
електронски
сачуваних података и докумената, лансирање
сателита за друге, испорука цвећа, франкирање
поште, информације о саобраћају, изнајмљивање
замрзивача, услуге флаширања [пуњења боца],
логистичке услуге у вези превоза [транспортна
логистика], изнајмљивање ваздухоплова, превоз робе
баржама, изнајмљивање путничких аутобуса,
изнајмљивања
мотора
ваздухоплова,
превоз
драгоцености
уз
обезбеђење,
изнајмљивање
навиогационих система, пружање упутстава о вожњи
у сврху путовања, паковање поклона, изнајмљивање
трактора, прикупљање рециклираних производа
[транспорт], изнајмљивање електричних винских
подрума [фрижидера], допуњавање банкомата
готовином,
услуге
заједничког
коришћења,
аутомобила [кар шеринг], допуњавање аутомата за
продају, складиштење пртљага, уговарање услуга
путничког превоза за друге коришћењем мрежне
апликације,
пилотирање
цивилних
дронова,
организовање путних виза и путних докумената за
особе које путују у иностранство, услуге
царпоолинга [дељење превоза].
Кл.
40:
стругање,
абразија,
обрада
кинематографских филмова, прочишћавање ваздуха,
магнетизација, завршна обрада текстила, завршна
обрада папира, посребривање, избељивање тканина,
обрада дрвета, порубљивање одеће, лемљење,
шивење женске одеће по мери, облагање
кадмијумом, поступак трајног пеглања тканина,
печење грнчарије, бојење обуће, хромирање,
облагање металом [метализација], бојење коже,
обрада крзна, сечење тканина, штампање узорака,
развијање фотографских филмова, позлаћивање,
обрада воде, електролиза, калаисање, моделирање
крзна по наруџбини, ковачке услуге, заштита крзна
од мољаца, млевење, гњечење воћа, димљење хране,
галванизација, гравирање, импрегнација одеће,
водоотпорна обрада тканина, обрада тканина да буду
отпорне на ватру, прерада одеће за отпрорност на
ватру, обрада текстила за отпрорност на ватру,
обрада одеће против гужвања, обрађивање вуне,
ламинирање, брушење, обрађивање метала, каљење
метала, млевење брашна, никловање, ткачке услуге,
обрада коже, полирање брусилицом, књиговезачке
услуге, обрада дрвета [услуге пилане], седларске
услуге, тестерисање [услуге пилана], кројачке
услуге, штаљење, препарирање животиња, услуге
фарбања, бојење текстила, обрада тканина, обрада
текстила, заштита текстила од мољаца, бојење тка
нина, обрада папира, дување стакла, везење,
обрађивање
коже,
третман
бојења
стакла
површинским
премазивањем,
конзервисање
намирница и пића, сеча и обрада стабала, прерада
отпада и ђубрета, претходно скупљање тканине,
поступак за постизање сјаја крзна, постављање крзна
ЗИС / RS / IPO
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сатеном, бојење крзна, дезодорисање ваздуха,
освежавање ваздуха, склапање материјала по
наруџбини за друге, урамљивање уметничких дела,
позлата, ласерско гравирање, пружање информација
које се односе на обраду материјала, брушење
оптичког
стакла,
штампање
фотографија,
фотогравура, прерада нафте, јорганџијске услуге,
услуге пречишћавања, клање животиња, завршна
обрада љуштењем, прерада отпада [трансформација],
преправка одеће, услуге прављења котлова, ливење
метала, вулканизација [обрађивање материјала],
услуге зубних техничара, производња енергије,
издавање генератора, уништавање отпада и ђубрета,
спаљивање отпада и ђубрета, услуге одвајања боја,
резање
кључева,
деконтаминација
опасних
материјала, литографско штампање, штампање,
изнајмљивање машина за плетење, офсет штампање,
услуге фотокомпозиције, штампање на свили,
сортирање отпада и материјала за рециклажу
[прерада], замрзавање хране, изнајмљивање уређаја
за климатизацију, изнајмљивање уређаја за грејање,
ваљање тканине, услуге криопрезервације, услуге
пескарења, изнајмљивање котлова, рециклирање
[рециклажа отпада], услуге варења, бојење
аутомобилских стакала, услуга зо штампања за
друге, производња пива за друге, услужна
производња хлеба, пастеризација хране и пића,
прављење вина за друге, консултантске услуге у
области винарства.
Кл. 42: хемијске анализе, анализе за експлоатацију
нафтних поља, архитектонске услуге, бактериолошка
испитивања, услуге из области хемије, хемијска
испитивања, саветовање из области архитектуре,
грађевинско
пројектовање,
технолошка
истраживања,
испитивање
нафтних
извора,
истраживања из области козметике, дизајн
енгеријера [уређење унутрашњег простора], услуге
индустријског дизајна, услуге дизајнирања паковања,
испитивање материјала, вођење студија техничког
пројектовања, геолошке експертизе, испитивање
нафтних поља, инжењерске услуге, временска
прогноза,
геодетско
мерење,
изнајмљивање
рачунара, рачунарско програмирање, истраживање
нафте, истраживања из области физике, истраживања
из области механике, тестирање текстила, геолошка
испитивања
терена,
геолошка
истраживања,
утврђивање аутентичности, уметничких дела;
калибрација [мерење], дизајнирање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера, дизајнирање одеће, графички дизајн,
контрола квалитета, изнајмљивање рачунарског
софтвера, истраживање и развој нових производа за
друге, стилизација [индустријски дизајн], подводна
истраживања, поновно успостављање рачунарских
података, одржавање рачунарског софтвера, анализе
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Ж
рачуна рских система, биолошка истраживања,
урбанистичко планирање, мерење земљишта,
дизајнирање рачуна рских система, тестирање
исправности возила, умножавање рачунарских
програма, конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче, израда и
одржавање веб страница за друге, хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање
рачунарског
софтвера,
засејавање
облака,
конвертовање рачунарских података и програма, осим
физичког конвертовања, саветовање у области
рачунарског, софтвера, изнајмљивање веб сервера,
заштита од рачунарских вируса, саветовање у вези са
штедњом енергије, истраживање у области заштите
животне средине, обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача]
на
интернету
дигитализација
докумената[скенирање],
анализа
рукописа
[графологија], пружање научних информација, савета и
консултација које се односе на смањење емисије
угљеника, оцењивање квалитета непосеченог, дрвета,
процењивање квалитета вуне, праћење рачунарских
система даљинским приступом, анализа воде, услуге
научних лабораторија, енергетска ревизија, саветовање
о изради веб сајтова, софтвер у виду сервиса [SaaS],
саветовање у вези информационих технологија, научна
истраживања, сервер хостинг, клиничка испитивања,
чување резервне копије података ван мреже,
електронско
похрањивање
података,
пружање
информација о рачунарским технологијама и
програмирању путем веб-сајта, картографске услуге,
рачунарство у облаку, услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга ,
саветодавне услуге из области технологије, саветодавне
услуге из области, комјутерске технологије,
саветодавне услуге из области телекомуникационе
технологије, временска прогноза, саветовање о
сигурности рачунара, писање текстова о техници,
унутрашњи дизајн, откључавање [декодирање]
мобилних телефона, надгледање рачунарских система
ради откривања кварова, креирање и дизајнирање за
друге индекса информација заснованих на интернету
[услуге информационе технологије], консултације о
безбедности интернета, консултације о сигурности
података, услуге кодирања податка, изнајмљивање
бројила за евидентирање потрошње енергије, услуге
аутентификације корисника помоћу технологије за
трансакције е-трговине, услуге аутентификације
корисника
помоћу
технологије
јединственог
пријављивања за софтверске апликације на мрежи.
Кл. 44: узгој животиња, уређивање вртова, услуге
јавних купатила за хигијенске сврхе, услуге турских
купатила, услуге салона лепоте, услуге медицинских
клиника, киропрактика, услуге фризерских салона,
израда венаца, услуге центара за рехабилитацију,
болничке услуге, здравствена нега, хортикултура,
баштованство, изнајмљивање опреме за пољопривреду,
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масажа, медицинска помоћ, оптичарске услуге, услуге
расадника, физикална терапија, физиотерапија, услуге
санаторијума, ветеринарска помоћ, зубарске услуге,
услуге кућне неге, ваздушно и површинско прскање
ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама,
услуге неге животиња, услуге банке крви, аранжирање
цвећа, услуге установа за тешко оболеле, уређивање
травњака, маникирање, услуге бабица, услуге неговања
болесника, фармацеутски савети, пластична хирургија,
орезивање дрвећа, уништавање штеточина за
пољопривреду,
акваклутура,
хортикултуру
и
шумарство, уништавање корова, нега кућних
љубимаца, имплантација косе, услуге психолога,
изнајмљивање санитарних инсталација, услуге
ароматерапије,
услуге
вештачке
оплодње,
рехабилитација пацијената за болести зависности,
услуге оплодње ин витро, тетовирање - услуге
тетоваже, услуге телемедицине, пејзажна архитектура,
услуге сауне, услуге соларијума, бањске услуге, услуге
визажисте, фармацеутске услуге припремања лекова
према рецепту, терапеутске услуге, сађење дрвећа ради
смањења емисије угљеника, услуге аквакултуре,
изнајмљивање
медицинске
опреме,
услуге
здравствених центара, услуге алтернатнивне медицине,
говорна терапија, услуге саветовања о здрављу,
депилирање воском, ортодонтске услуге, медицински
савети за особе са инвалидитетом, пирсинг тела, услуге
пошумљавања, палиативна нега, услуге центара за
опоравак,
услуге
сузбијања
штеточина
у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури
и
шумарству, услуге банке људског ткива, изнајмљивање
животиња за потребе баштованства, изнајмљивање
кошница за пчеле, услуге терапије уз помоћ животиња,
услуге медицинских анализа за потребе дијагностике и
лечења које пружају медицинске лабораторије,
медицински
скрининг,
виноградарске
услуге,
консултантске услуге у области виноградарства, нега
код куће у посети, изнајмљивање апарата за
обликовање косе, гајење биљака.
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(511) Кл. 6: челик, прерађен или полупрерађен,
легуре челика, челик у тракама, челик у колутовима,
челична жица, ливени челик, челични јарболи,
ролетне од челика, челичне плоче, цеви од челика,
челичне цеви, машински метални причвршћивач
ремења, скретнице железничке пруге, железничке
скретнице, млазнице [распршивачи] од метала, никал
сребро, алуминијум, бронза, алуминијумска жица,
везне плоче, анкерне плоче, металне млазнице, кваке
са резом од метала, катарке од метала, стубови,
мотке од метала, замке за дивље животиње, споне од
метала за управљање теретом, амови од метала за
манипулисање теретом, подупирачи, споне од метала
за манипулисање теретом, запреге од метала за
манипулисање теретом, анти-фрикциони метал,
против трења, метални штитници дрвећа, касице за
новац [металне или неметалне], сребрни лем,
посребрене легуре калаја, материјали за ојачавање,
од метала, за бетон, сигурносне касе [металне или
неметалне], сефови [метални или неметални],
метални заустављачи [стопери] за прозоре, метални
граничници за заустављање врата, подлошке од
метала, заптивни прстенови од метала, прстенови од
метала, металне шарке за велика врата, подне
плочице од метала, бодљикава жица, шипке за
металне ограде, берилијум, ланци за стоку, наковњи,
бели метал, оклопна заштита од метала, блиндирање
металом, затварачи за кутије од метала, завртњи од
метала, боце [метални контејнери] за сабијени гас
или течни ваздух, идентификационе наруквице од
метала, гвоздене плоче, легуре за лемљење, ободи,
бандажи од метала [заптивне затеге, венци или
спојке], споменици од бронзе за гробове, бронза за
надгробне плоче, уметничка дела од бронзе, каблови
за жичану железницу, обручи, карике, од метала за
конопце, спојнице за каблове од метала,
неелектричне, спојнице каблова од метала,
неелектричне, кадмиум, метални катанци, осим
електронских, подметачи, прстенови од метала за
штапове за ходање, контејнери од метала за
складиштење киселина, сигурносне касе за готовину,
келтијум [хафнијум], хафнијум [келтијум], ланци од
метала*, сигурносни ланци од метала, спојнице,
карике од метала за ланце, рамови за грађевинарство
од метала, металне прозорске ременице, металне
ременице за прозорске оквире, цеви од метала за
инсталације централног грејања, цеви од метала за
инсталације за централно грејање, ексери за
потковице, клинови од метала, хром, хромирано
гвожђе, руда хрома, расцепке, клинови, од метала,
метални кључеви, ексери, ексери [тапетарски],
тапетарски ексери, без главе, типлови од метала,
кобалт [сирови], материјал за железнице пруге од
метала, метални стубови за грађевинарство, цеви за
воду од метала, прстенови, обручи [метална роба],
конзерве, кутије од метала за чување ствари,
ЗИС / RS / IPO

Ж
контејнери од метала [складишни, транспортни],
заштитне шине, браници, за железничке пруге од
метала, хладни калупи [ливачки], наковњи, кровни
опшиви од лима, метална колена за цеви, врата од
метала, метални носачи за траке, крампони од
метала, куке за подуђе, резе за прозорске оквире,
куке [метална роба], окови за прозоре, жице од
обичних
метала,
бакар,
непрерађен
или
полупрерађен, бакарни прстенови, колутови, облоге
од метала, контејнери од метала за компримовани гас
или течни ваздух, стругачи блата са обуће, одводне
цеви од метала, гвожђе, сирово или полупрерађено,
шинске спојнице, шрафови од метала, амбалажа од
лима, поштански сандучићи од метала, звона на
вратима, метална [неелектрична], мамузе, металне
ограде за грађевинарство, степениште од метала,
метални затварачи за прозоре, цеви од метала, шине
од метала, делови од метала за прозоре, гвоздене
траке, гвоздени обручи, гвоздена жица, ливено
гвожђе, непрерађено и~и полупрерађено, гвоздена
руда, метални затварачи врата неелектрични,
затварачи врата од метала [неелектрични],
молибденово
гвожђе,
силиконско
гвожђе,
титанијумско гвожђе, феротитанијум, волфрамово
гвожђе, делови од метала за грађевине, игле
[гвожђарске], прстенасти завртњи, браве од метала,
осим електричних, галенит [сулфид слова, руда],
оловни поклопци, германијум, показивачи ветра од
метала, ветрокази од метала, дерезе [крампони за
пењање], калупи за лед, од метала, млазнице за
подмазивање, роштиљи од метала, металне решетке,
опруге за браве, индиум, амблеми за возила,
метални, жалузине од метала, месинг, кован или
полукован, спољни застори од метала, платформе за
лансирање ракета, металне, летве од метала, опиљци
од метала, греде од метала [делови степеништа],
Лимонит, полуге од обичних метала, греде над
вратима и прозорима, металне, точкићи за кревете од
метала, кваке од метала, блумови [металуршки],
магнезијум, преносиве грађевине [конструкције],
металне, карике од метала за кваке, метални муфови
за цеви, манган, платформе од метала за претовар
робе, транспортне плоче од метала, мердевине
[металне], метални тремови, стрехе [конструкције],
звекири за врата метални, лисице, обичан метал,
непрерађен или полупрерађен, руде метала, жичана
тканина, жичана газа, самозапаљиви метали у
нуклеарним реакторима [пирофорни метали],
точкићи од метала за намештај, потпорни стубови од
метала, стубови од метала, молибден, споменици од
метала, куке за стеге од метала, металне зидне оплате
за грађевинарство, никл, ниобијум, опшиви од
метала за грађевине, кућни бројеви од метала,
несветлећи, капци, затварачи, од метала, палисаде од
метала, корпе од метала, сигналне табле од метала,
несветлеће и немеханичке, металне зидне облоге за
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грађевинарство, куке за одећу од метала, метална
клизалишта [конструкције], резе за браве, греде од
метала, опруге [метална роба], металне ременице
[који нису за машине], кочићи за шаторе од метала,
плафони од метала, подови од метала, металне
облоге за грађевинарство, скретнице [железничке],
црепови од метала, олово, непрерађено или
полупрерађено, даске за скокове у воду, металне,
рукохвати на вратима, метални, закивци од метала,
капије од метала, плоче за врата, металне, резе за
врата, металне, метални прстенови за кључеве,
телефонски стубови од метала, цинк, металне носеће
греде, металне греде, пролазне капије обртне, рампе
за пролаз, постоља, платформе, прерађене, од метала,
гвожђарија* [ситна метална роба], ситна метална
роба, метални знаци за путеве, несветлећи и
немеханички, металне спојнице за цеви, носачи
каблова [везе за затезање], контејнери за паковање од
метала, танкови, метални, резервоари од метал,
прагови од метала, знаци од метала, несветлећи и
немеханички, стаклене баште од метала, преносиве,
браве за возила од метала, клапне од метала, силоси,
метални, звона за животиње, звона, жица за лемљење
од метала, вентил и од метала, који нису делови
машина, статуе од обичних метала, железнички
прагови од метала, железничке везе од метала,
тантал [метал], вијци [равни], наковњи [преноси ВИ],
затезачи, тита н, кровне конструкције од метала,
томбак, гробнице од метала, окретне рампе [обрна
враташца], метална, решетке од метала, металне
украсне решетке, тунгстен, цеваста роба од метала,
ванадијум, крилни прозори од метала, заптивне
карике од метала, метални кавези за птице
[конструкције], цирконијум, лопте од челика,
грађевински челик, металне арматуре за цеви са
компримованим ваздухом, жице од легура обичних
метала [изузев жица за осигураче], легуре од
обичних метала, алуминијумска фолија, стубови од
метала за усидрење, пливајући докови од метала за
сидрење чамаца, сидра [котве], ламперија од метала,
појачани материјали од метала за цеви, појачани
материјали од метала за грађевине, металне арматуре
за машинско ремење, уметничка дела од обичних
метала, корита од метала за мешање малтера, кадице
за птице [конструкције] од метала, упозоравајуће
ознаке од метала, несветлеће, носачи гвоздених трака
[затезачи], ремени и појасеви од метала за везивање,
траке за увијање и спајање од метала, нити од метала
за везивање, бачве од метала, обручи за бурад од
метала, бурад од метала, базени за пливање
[конструкције] од метала, грађевински материјали од
метала, металне оплате за бетон, метални сталци за
паркирање бицикла, блокови за поплочавање од
метала, кутије од обичног метала, запушачи од
метала, затварачи од метала, копче од обичних
метала, затварачи за флаше, метални, затварачи за
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боце од метала, дугмад од метала, шипке за варење
од метала, шипке од метала за лемљење и
заваривање, шипке од метала за заваривање, ремење
од метала за пренос терета, ремење од метала за
ношење терета, ужад од метала за пренос терета,
бисте од обичних метала, кабине од метала, металне
кабине за бојење распршивањем, металне коморе за
бојење распршивањем, каблови од метала,
неелектрични, металне спојнице за причвршћивање
цеви, металне карике за цеви и каблове, шрафови за
везивање каблова, од метала, рамо ви за прозоре од
метала, рамови за стаклене баште од метала,
платформе за стајање од метала, облоге за димњаке
од метала, везивне нити од метала за употребу у
пољопривреди,
метални
отварачи
врата,
неелектрични, плочице од метала за грађевинарство,
металне подне плочице, гробнице од метала, метални
делови за сандуке, [погребну опрему], платформе за
утовар од метала, утоварне металне шипке за
железничке вагоне, шарке од метала, оквири
грађевинских конструкција од метала, рамови,
кућишта, за врата од метала, оквири врата од метал,
метални материјали за жичану железницу, успињаче,
поклопци за димњаке од метала, кровни олуци од
метала, сифони [вентили] од метала, преграде од
метала, црева од метала за нафтне бушотине,
контејнери, цистерне од метала за, течна горива,
грађевине од метала, плутајући контејнери од
метала, бове, ужад од метала, украсне лајсне у
грађевинарству, металне, метални калупи за украсне
лајсне у, грађевинарству, гвоздени профили од
метала, прозори од метала, окови за врата, клизачи за
врата од метала, поклопци шахтова од метала,
кровни покривачи од метала, металне куке за кров не
покриваче од шкриљаца, куке од метала за вешалице
за одећу, бакарна жица, неизолована, бачве од
метала, газишта за степенице, метална, металне цеви
за олуке, калемови од метала, немеханички, за
намотавање савитљивих црева, фиксирани држачи за
пешкире, метални, вентили за цеви за воду, од
метала, скеле од метала, мердевине, металне,
покретне степенице, металне, за укрцавање путника,
спојнице од метала, матице за шрафове, металне,
метални стубови за водове електричне енергије,
металне бандере за електричне водове, рачвасте цеви
од метала, металне ограде за гробнице, ограде од
метала, калеми од метала за намотавање,
немеханички, за еластична црева, плоче са
натписима, металне, подупирачи од метала, калај,
бели лим, листови калаја, калајна фолија, листови и
плоче од метала, бравице од метала за торбе, делови
од метала за намештај, грађевински метални панели,
фигурине од обичних метала, статуете од обичних
метала, носачи за металне траке [затезне везе],
ливачки калупи, од метала, металне надгробне плоче,
метални надгробни споменици, плоче за надгробне
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споменике од метала, надгробни стећци, споменици
од метала, меморијалне плоче од метала, металне
решетке за жар на пећима, постоља за бурад од
метала, делови од метала за кревете, делови за врата
од метала, затварачи од метала за посуде, везива за
снопље од метала, ограде, од метала, за заштиту од,
судара на путевима, канте од метала, ковчези од
метала, индентификационе плочице од метала,
металне плочице са именом, регистарске таблице од
метала,
регистарске
табле
од
метала,
металокерамика, металне славине за бурад, огласне
табле од метала, бове за сидрење од метала,
димњаци, од метала, металне цеви за димњаке,
метални цевоводи за инсталацију за вентилацију и
климатизацију, фолије за паковање и завијање од
метала, златни лем, левци од метала, немеханички,
бројеви и слова, од обичних метала, изузев
штампаних, разводници за цевоводе, метални,
цевоводи под притиском, метални, телефонске
кабине од метала, телефонске говорнице од метала,
металне кутије за алат, празне, сандуци за алат, од
метала, празни, кућице за пилиће, од метала, стезачи
и споне за точкове [капице], жичано уже, метални
комарници, метални клинови, метална постоља за
огревно дрво у камину, металне направе за одбијање
птица које се покрећу помоћу ветра, метални кавези
за дивље животиње, метали у прашкастом облику*,
ватростални метални грађевински материјали,
сенице у баштама [конструкције] од метала, металне
штале, метални свињци, металне монтажне куће,
метални послужавници, метални улични одводи,
метални навојни затварачи за флаше, метални
механизми за отварање прозора, неелектрични,
метални механизми за
затварање
прозора,
неелектрични, зидне плочице од метала, металне
плоче за поплочавање, металне плоче за
грађевинарство, степеник-столице од метала,
метални кровови са уграђеним фотонапонским
ћелијама, блиндирана метална врата, метални
рукохвати за каду, метални дозатори за врећице за
псећи измет, фиксни, метали у облику фолије или
праха за зд штампаче, метални граничници за
прозорске оквире, метални граничници за врата,
метални црепови, металне балустраде, металне
оплате за грађење, топло ваљане челичне шипке,
светле челичне шипке, огољене металне шипке, суве
и полиране металне шипке, метални држачи ташни,
метални носачи за намештај, металне етикете,
метални канистери, метални штапови за подупирање,
биљака и дрвећа, јарболи за заставе [конструкције],
од метала, металне копче за затварање торби,
метални клинови за ципеле, метални типлови за
ципеле, сефови, електронски, хармоника врата од
метала, украсне лајсне од метала за, грађевинарство,
украсне металне лајсне за, грађевинарство, метални
оквири ками на [полице над камином], металне
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рампе за возила, распећа од обичног метала, која,
нису накит, свинг врата од метала, посуде за одвод
уља, од метала, ручна копља за заставе, од метала,
чепови од метала, хармониника врата од метала,
металне решетке за камин, металне звучно изолиране
кабине, преносиве, акустичне плоче од метала.
Кл. 19: неметални рекламни стубови, алабастер
стакло, алабастер, азбестни цемент, азбестни малтер,
шкриљевци, кровни шкриљац, прах од шкриљца,
слеме крова, спој кровних равни, сребрни песак,
грнчарска глина, ватростална опека, асфалт,
асфалтни плочници, дрвене летвице за облагање,
балустраде, неметалне, битумен, катранисане траке,
за грађевинарство, колибе, бараке, сајамске кућице,
кровна шиндра, преклопна врата, која нису од
метала, бетон, бетонски грађевински елементи,
битуменски производи за грађевине, дрво,
полупрерађено, дрвна грађа, шперплоча, прерађено
дрво, дрво за израду кућних потрепштина, стругана
дрвна грађа, дрвене подлоге за поплочавање, дрво за
фурнир, фурнири, фурнирано дрво, дрвени панели,
цемент, смола, цигле, земља за цигле, везивни агенси
за производњу брикета, телефонске кабине,
неметалне, неметалне телефонске кабине, кесони за
грађевинске радове под водом, кречни камен, кровни
олуци, неметални, грађевински картон, картон за
грађевинарство, картон превучен битуменом за
грађевинарство, грог [ватростални материјал],
шамот, оквири камина [полице над камином],
неметални, оквири грађевинских конструкција,
неметални, , материјали за прављење и заштиту
путева, креч, малтер за грађевине, редак малтер,
малтер, димњаци, неметални, цементни премази за
заштиту од ватре, цементне плоче, цементни
стубови, греде, шкриљац, преграде, неметалне,
грађевине,
неметалне,
грађевински
папир,
грађевинско стакло, украсни рељефни венци за
грађевине, неметални, калупи за украсне рељефне
венце, неметални, калупи за украсне лајсне,
неметални, кровни опшиви за избацивање воде,
неметални, угаони профили, неметални, прозори,
неметални, врата, неметална, поклопци шахтова,
неметални, кровни покривачи, неметални, сирова
креда, кварц, газишта за степенице, неметална,
одводне цеви, неметалне, цеви за воду, неметалне,
вентили за цевоводе, не од метала или пластике,
скеле, неметалне, стубови за електричне водове,
неметални, бандере за електричне водове, неметални,
рачвасте цеви, неметалне, ограде за гробове и
споменике, неметалне, битуменске облоге, премази
за кровове, неметалне греде, греде, неметалне,
свињци, неметални, штале, неметалне, подупирачи,
неметални,
надгробне
плоче,
неметалне,
меморијалне
плоче,
неметалне,
филц
за
грађевинарство, ливачки калупи, неметални, цемент
за пећи, цемент за високе пећи, камен, стакло

179

Ж
[прозорско] за грађевинарство, глина, катран каменог
угља, гранит, шљунак, пешчар за грађевинарство,
цеви од пешчаника, гипс [грађевински материјал],
жалузине,
неметалне,
шљака
[грађевински
материјал], клинкер шљунак, паркетне подне даске,
спољне ролетне, не од метала и текстил а, ракетне
лансирне платформе, неметалне, летвице за
малтерисање, неметалне, везивни материјал за
поправку путева, пресована плута за грађевинарство,
паркети, неметални састави [делови степеништа],
греде изнад врата, које нису од метала, светлеће
коцке за поплочавање, туцаник, макадам, споменици,
неметални,
магнезијумов
цемент,
преносиве
грађевине [конструкције], неметалне, мермер,
грануле стакла за обележавање путева, грануле
стакла за маркирање путева, фолије и траке од
синтетичких материјала за обележавање путева,
стрехе [конструкције], неметалне, јарболи [стубови],
неметални, дрво за бурад, мозаик за грађевинарство,
профилисано дрво, калупи за грађевинарство,
неметални, премази [грађевински материјали],
неметалне зидне оплате, за грађевинарство, опшив за
грађевине, неметални, оливин за грађевине,
затварачи, који нису од метала, ограде од коља,
неметалне, палисаде, неметалне, ограде, неметалне,
прибоји, неметални, кочићи и стубови, који нису од
метала, сигналне табле, неметалне, које нису
светлеће ни механичке, немталне облоге за зидове, за
грађевинарство,
клизалишта
[конструкције],
неметална, пречке за птице, грађевински камен,
вештачки камен, шљака, надгробни споменици, туф
[врста стене], предмети исклесани од камена,
подови, неметални, плафони, неметални, дрвене
даске за грађевинарство, облоге, неметалне, за
грађевинарство, кровне плочи це, неметалне, даске за
скакање у воду, неметалне, капије, неметалне,
панели за врата, неметални, телеграфски стубови,
неметални, кокошињци, неметални, попречне греде,
које нису од метала, постоља, подијуми, прерађени,
који нису од метала, зидани резервоари, материјали
за облагање путева, прагови, симсови, неметални,
трска, за грађевинарство, саобраћајни знаци,
несветлећи,
немеханички,
неметални,
знаци,
неметални, који нису светлећи и механички, песак,
осим ливачког песка, преносиве стакленебаште, који
нису од метала, силицијум [кварц], силоси,
неметални, статуе од камена, бетона или мермера,
катран, теракота, кровови, неметални, гробови,
неметални, сенице [конструкције], неметалне,
железничке везе, споне, неметалне, прагови за
железничке пруге, неметални, решетке, неметалне,
решетке, неметалне, круте цеви, неметалне, за
грађевинарство, прозорски рамови, неметални,
изолационо стакло за грађевинарство, стакло за
прозоре, које није прозорско стакло за возила,
обојено стакло за прозоре, прозорско стакло за
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грађевинарство, птичји кавези [конструкције],
неметални,
гредице
[столарија],
ксилолит,
пристанишни стубови, неметални, плутајући докови
за усидрење чамаца, неметални, ламперија,
неметална, акваријуми [конструкције], материјали за
ојачавање, неметални, за грађевине, сигурносно
стакло, уметничка дела од камена, бетона или
мермера, кадице за птице [конструкције], неметалне,
упозоравајуће ознаке, неметалне, несветлеће, базени
за пливање [конструкције], неметалне, грађевински
материјали неметални, конструкциони материјали,
неметални, оплате, неметалне, за бетон, неметални
сталци за паркирање бицикала, неметалне, блокови
за поплочавање, неметални, табле дрвене пулпе, за
грађевинарство, бисте од камена, бетона или
мермера, кабине, неметалне, кабине за бојење
распршивањем, неметалне, стубови, неметални,
рамови за прозоре, неметални, рамови за врата,
неметални, кућишта за врата, неметална, рамови за
стаклена' баште, неметални, оквири за стаклене
баште, неметални, кречњачки лапорац, заклони на
димњацима, неметални, плочице, неметалне, за
грађевине, плочице за подове, неметалне, гробнице,
неметалне, лонци на димњацима, који нису од
метала, продужни делови за оџаке, неметални, цеви
димњака, неметалне, плоче за поплочавање,
неметалне, канализационе цеви, неметалне, сифони
[вентили], неметални и не од пластике, степеништа,
неметална, грађевински неметални панели, фигурине
од камена, бетона или мермера, статуете од камена,
бетона или мермера, споменици, гробнице,
неметалне, надгробни стећци, неметални, ограде
против судара, сигуроносне, неметалне, за путеве,
поштански сандучићи, зидани, иситњена пулпа
шећерне трске [грађевински материјал], преградне
цеви, неметалне, шљунак за акваријуме, песак за
акваријуме, неметалне цеви за вентилационе и
климатизационе
инсталације,
геотекстили,
грађевински камен, ломљени винил за облагање
фасада, комарник, заштитник од инсеката,
неметални, кровишта, неметална, са уграђеним
фотонапонским ћелијама, платформе, плутајуће
површине, неметалне, ватростални грађевински
материјали, неметални, монтажне куће [опрема],
неметалне, порфир [камен], улични одводи,
неметални, неметална обртна врата, рампе,
надгробне плоче, неметалне, подне дрвене даске,
подне плочице, неметалне, црепови, неметални,
зидне плочице, неметалне, плоче, неметалне, за
грађевинарство, горски кристал, блиндирана врата,
неметална, емајлирано стакло, за грађевинарство,
стубови, неметални, за грађевинарство, носачи,
неметални, за грађевинарство, оплате, неметалне, за
грађевинарство, пластични ивичњаци за травњаке,
гумена
лежишта
за
сеизмичку,
изолација
грађевинских објеката, оклопна заштита, неметална,
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блиндирање, неметално, јарболи за заставе
[конструкције], неметални, свинг врата, неметална,
хармоника врата, неметална, звучно изолиране
кабине, преносиве, неметалне, акустичне плоче,
неметалне.
Кл. 35: помоћ у пословном управљању, обавештења
о пословима, рекламирање преко плаката, услуге
агенција за увоз и извоз, услуге агенција за пружање
пословних информација, анализе цена и трошкова,
дистрибуција
рекламног
материјала,
услуге
фотокопирања, услуге агенција за запошљавање,
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме,
рачуноводство, вођење књига [књиговодство],
израда извода са рачуна, ревизија пословања,
пословно управљање и организационо саветовање,
консултације у вези са избором особља, консултације
у пословном управљању, дактилографске услуге,
презентација робе, непосредно оглашавање путем
поште, помоћ у пословном или индустријском
управљању, ажурирање огласних материјала,
дистрибуција узорака, стручне услуге о пословној
ефикасности, услуге продаје путем лицитације,
истраживање тржишта, пословне процене, пословна
испитивања, изнајмљивање огласних материјала,
консултације у вези са пословним организовањем,
објављивање рекламних текстова, оглашавање,
рекламирање, рекламирање на радију, пословна
истраживања,
услуге
односа
са
јавношћу,
стенографске услуге, рекламирање преко телевизије,
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге], уређивање излога, услуге рекламних
агенција,
саветодавне
услуге
у пословном
управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција,
маркетиншка
истраживања, компјутерско управљање подацима,
професионалне пословне консултације, економске
прогнозе, организовање изложби за привредне или
рекламне потребе, пружање пословних информација,
испитивање јавног мњења, припрема платних листи,
проналажење особља, административне услуге за
пресељење пословања предузећа, изнајмљивање
огласног простора, промоција продаје за друге,
секретарске услуге, обрачун пореза, услуге
телефонског одговарања зa одсутне претплатнике,
обрада текста, услуге претплате на новине за друге,
рекламирање слањем наруџбеница, пословно
управљање хотелима, пословно управљање за
сценске уметнике, прикупљање информација у
компјутерске
базе
података
системација
информација у компјутерским базама података
организовање сајмова, издавање машина за
фотокопирање, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте]
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге изнајмљивање времена за рекламирање у свим
ЗИС / RS / IPO
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средствима комуникације, услуге праћења штампе,
изнајмљивање аутомата за продају, психолошко
тестирање за избор запослених ,услуге поређења
цена, презентација производа путем , средстава
комуникације, у сврху продаје на мало пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
[центар
за
пружање
савета
потрошачима],
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица, административна обрада наруџбеница за
куповину комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица, услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању], фактурисање,
писање
рекламних
текстова,
прикупљање
статистичких података, услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора,
организовање модних ревија у промотивне сврхе,
производња
рекламних
филмова,
пословно
управљање за спортисте, маркетинг, услуге
телемаркетинга, услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала, изнајмљивање продајних
штандова, пружање комерцијалних и пословних
контакт информација, оптимизација претраживача за
промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са
Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику
[рау рег click оглашавање], услуге посредовања у
трговини пословно управљање за независне
пружаоце услуга, преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица, ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података,
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте
пружање
пословних
информација
путем
Интернет
странице
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, развој концепта оглашавања,
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама, услуге пријављивања
пореза,
пословно
управљање
програмима
рефундирања за друге, пословно управљање
програмима за надокнаду за друге, изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање], писање радних
биографија за друге, индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања,
управљање програмима за путнике који често лете
авионом,
услуге
заказивања
састанака
[канцеларијске услуге], услуге подсећања на
уговорене
састанке
[канцеларијски
послови]
управљање програмима лојалности потрошача,
писање текстова за рекламне намене, регистровање
писане комуникације и података, ажурирање и
одржавање информација у регистрима, састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне
сврхе, услуге пословног посредовања које се односе
на повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства, продукција програма телевизијске, продаје,
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Ж
продукција
емисија
телевизијске
продаје,
консултације о стратегији, комуникације у односима
са
јавношћу,
консултације
о
стратегији,
комуникације у рекламирању, преговарање о
пословним уговорима за друге, промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја, услуге
праћења конкуренције, услуге праћења тржишта,
финансијска ревизија, услуге онлајн малопродаје,
дигиталне музике која се преузима са интернета,
услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета, услуге онлајн малопродаје
претходно снимљене музике и филмова који се
преузимају са интернета, услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала, услуге
пописивања поклона, циљни маркетинг, привремено
пословно управљање, оглашавање на отвореном,
услуге малопродаје уметничких дела од стране
уметничких галерија, административна помоћ при
одговарању на позиве за подношење понуда,
маркетинг у оквиру издавања софтвера, услуге
односа
са
медијима,
услуге
корпоративне
комуникације, изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким
радним
просторима,
услуге
комерцијалног лобирања, пружање корисничких
рецензија у комерцијалне или рекламне сврхе,
пружање рангирања корисника у комерцијалне или
рекламне сврхе, услуге телефонске централе,
малопродајне услуге у вези са пекарским
производима,
профилисање
потрошача
у
комерцијалне
или
маркетиншке
сврхе,
административне услуге за медицинске препоруке.
Кл. 36: осигурање од последица несрећног случаја,
зајмови на рате, услуге актуара, изнајмљивање
некретнина, посредовање на берзи, услуге кредитних
агенција, услуге агенција за промет некретнина,
посредовање у промету некретнина, услуге агенција
за наплату дугова, посредовање у осигурању,
финансијске услуге при царинском посредовању,
услуге осигурања, банкарске услуге, процена
некретнина, прикупљање прилога за добротворне
фондове, инвестициони фондови, инвестирање
капитала, услуге давања гаранције, услуге
мењачница, издавање путничких чекова, услуге
клиринга
[финансије],
клириншки
послови
[финансије],
услуге
чувања
у
сефовима,
организовање новчаних прикупљања, финансирање
зајмова, фискално процењивање, финансијске
процене [осигурање, банкарство, некретнине],
факторинг,
фидуцијарни
послови
услуге
повереништва, услуге финансирања, финансијско
управљање,
услуге
залагаоница,
управљање
непокретностима, управљање стамбеним зградама,
осигурање
од
пожара,
најам
апартмана,
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава,
здравствено осигурање, поморско осигурање,
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банкарске
хипотеке,
услуге
штедионица,
финансирање
лизинга,
финансирање
закупа,
посредовање у промету са хартијама од вредности,
осигурање живота, услуге агенција за изнајмљивање
смештаја [станова], финансијске анализе, процена
антиквитета [старина], процена уметничких дела,
провера
чекова,
финансијске
консултације,
консултације о осигурању, обрада плаћања
извршених кредитним картицама, обрада плаћања
извршених платним картицама, електронски пренос
средстава, финансијске информације, информације о
осигурању, процена накита, процењивање накита,
нумизматичка
процена,
убирање
најамнине
[станарине], процена поштанских марака, издавање
вредносних
бонова,
депозити
драгоцености,
нотирање цена на берзи, издавање кредитних
картица,
издавање
пословног
простора
[непокретности],
услуге
исплате
пензија,
финансијско спонзорисање, онлајн банкарство,
услуге пословне ликвидације, финансијске, процена
накнада штете [финансијска процена], обавештења о
карбон кредитима, финансијска процена непосеченог
дрвета, финанскијско вредновање непосеченог
дрвета, финансијско процењивање вуне, финансијска
процена вуне, позајмљивање уз заложно, обезбеђење,
услуге фондова узајамне помоћи, услуге берзанског
посредовања, услуге саветовања у вези са
задуживањем, организовање финансирања за
грађевинске пројекте, пружање информација о
финансијама
путем
интернет,
финансијско
управљање исплатама надокнада за друге,
инвестирање средстава, трговање акцијама и
обвезницама, давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти, услуге
јемства, изнајмљивање заједничких канцеларија за
рад, финансијске процене одговора на позиве за
подношење понуда, финансијска процена развојних
трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији,
финансијска истраживања, послови са некретнинама,
електронски пренос виртуелних валута, финансијска
процена имовине интелектуалне својине, припрема
цитата за потребе процене трошкова, групно
финансирање, услуге плаћања е-новчаником,
финансијска
размена
виртуелне
валуте.
Кл. 37:
одржавање намештаја, поправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
лифтова, постављање и поправка дизалица, лифтова,
асфалтирање, одржавање и поправка моторних
возила, одржавање и поправка авиона, чишћење
унутрашњости зграда, прање рубља, чишћење и
поправка котлова, одржавање и поправка горионика
[пламеника], изнајмљивање булдожера, постављање,
одржавање и оправљање канцеларијских машина и
опреме, уградња и поправка противпожарних
аларма, уградња и поправка противпровалних
ЗИС / RS / IPO
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аларма, поправка тапацирунга, одржавање и
поправка трезора, изнајмљивање грађевинске
опреме, бродоградња, обнављање одеће, постављање
и поправљање опреме за грејање, поправка обуће,
чишћење димњака, одржавање и поправка сефова,
постављање и поправка апарата за климатизацију,
конструисање, конструисање подводних објеката,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објеката,
изнајмљивање машина за ископавање [багера], прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање
возила, прање веша, прање, инсталирање, одржавање
и поправка машина, зидарство, рестаурација
намештаја, изградња пристанишних насипа, пеглање
одеће, изградња и одржавање цевовода, постављање
тапета на зидове, облагање тапетама, поправка
кишобрана, оправка сунцобрана, тапацирање,
молерске услуге, спољне и унутрашње, глачање
каменом
пловућцем,
малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила,
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
протектирање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила [бензинских пумпи],
инсталирање и поправка телефона, одржавање
возила, лакирање, чишћење возила, услуге поправке
возила у квару, изнајмљивање машина за чишћење,
уништавање [истребљење] штеточина, осим у
пољопривреди, аквакултури, хортикултури и
шумарству, монтирање скела, зидарске услуге,
чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у
вези са изградњом, информације у вези са
поправкама, оштрење ножева, вађење руде, услуге
вађења камена, каменолома, асфалтирање путева,
пескирање [брушење], подводне поправке, чишћење
зграда [спољних површина], вулканизација гума
[поправка], бушење бунара, изградња сајамских
штандова и продавница, инсталација, одржавање и
поправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на
електричним апаратима, рестаурација машина,
мотора који су истрошени или делимично уништени,
обнављање машина које су, истрошене или
делимично уништене, изнајмљивање дизалица
[грађевинске опреме], изнајмљивање машина за
чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге
прављења вештачког снега, чишћење улица,
ЗИС / RS / IPO

Ж
поправка
сигуроносних
брава,
рестаурација
уметничких дела, рестаурација [поправка] музичких
инструмената, уградња прозора и врата, одржавање
базена за пливање, поновно пуњење тонера за
штампаче, консултације о грађењу, столарске услуге,
бушење
нафтних
или
гасних
бушотина,
изнајмљивање одводних пумпи, изнајмљивање
машина за прање веша, поправка електричних
водова, пуњење батерија за возила, балансирање
гума, звучно усаглашавање, штимовање музичких
инструмената, полагање каблова, сгерилизација
медицинских инструмената, услуге фракинга, услуге
хидрауличког фрактурисања, услуге сузбијања
штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури И шумарству, изнајмљивање машина
за прање судова, изнајмљивање машина за сушење
судова, постављање комуналних објеката на
градилиштима, услуге електричара, постављање и
поправљање опреме за заштиту од поплава, чишћење
снега, поновно пуњење кертриџа са мастилом,
пуњење електричних возила, услуге домаћинства
[услуге чишћења], услуге пуњења батерије мобилног
телефона.
Кл. 39:
пратња путника, снабдевање водом,
ваздушни превоз, превоз амбулантним колима,
услуге вуче возила у квару, изнајмљивање
аутомобила, превоз аутомобилом, превоз аутобусом,
превоз излетничким бродовима, изнајмљивање
чамаца, ледоломачке услуге, превоз камионом,
спасавање бродова, услуге превоза робе тегљачем,
превоз колицима на тегљење, железнички транспорт,
изнајмљивање коња, испорука пошиљки, услуге
ношења терета од стране носача, паковање робе,
посредовање у вези са бродовима, организовање
крстарења,
услуге
превоза
за,
туристичка
разгледања, истовар терета, испорука робе,
складиштење робе, дистрибуција воде, дистрибуција
електричне енергије, управљање бранама канала,
паркирање возила, складиштење, изнајмљивање
складишта, трајектни превоз, речни превоз, бродски
превоз робе, услуге комерцијалног превоза терета,
изнајмљивање
гаража,
цевоводни
транспорт,
изнајмљивање простора за паркирање, изнајмљивање
просторија за хлађење, изнајмљивање хладњача за
храну,
изнајмљивање
возила,
изнајмљивање
путничких вагона, изнајмљивање теретних вагона,
превоз намештаја, транспортне услуге, превоз
бродом, организовање превоза за туристичка
путовања, превоз путника, пилотирање, тегљење,
подизање потопљених бродова, резервисање места за
путовања, услуге спашавања [транспорт], такси
превоз, трамвајски превоз, шпедиција, поморски
превоз, превоз блиндираним колима, превоз туриста,
превоз и складиштење отпада, превоз и складиштење
смећа, селидбене услуге, складиштење чамаца,
бродова, посредовање у услугама шпедиције,
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Ж
посредовање у превозу робе, посредовање у
транспорту, услуге возача, курирске услуге [достава
пошиљки или робе], пружање информација у вези са
услугама складиштења, пружање информација о
транспорту, изнајмљивање ронилачких звона,
изнајмљивање ронилачких одела, изнајмљивање
контејнера
за
складиштење,
изнајмљивање
пртљажника за кров на возилима, спасилачке
операције [у транспорту], резервација превоза,
путничке
резервације,
подводна
спасавања,
умотавање, амбалажирање, робе, достава порука
[курирска служба], достава новина, достављање
штампе, достава робе наручене поштом, испорука
енергије, изнајмљивање тркачких аутомобила,
изнајмљивање инвалидских колица, услуге лучких
радника,
физичко
складиштење
електронски
сачуваних података и докумената, лансирање
сателита за друге, испорука цвећа, франкирање
поште, информације о саобраћају, изнајмљивање
замрзивача, услуге флаширања [пуњења боца],
логистичке услуге у вези превоза [транспортна
логистика], изнајмљивање ваздухоплова, превоз робе
баржама, изнајмљивање путничких аутобуса,
изнајмљивања
мотора
ваздухоплова,
превоз
драгоцености
уз
обезбеђење,
изнајмљивање
навиогационих система, пружање упутстава о вожњи
у сврху путовања, паковање поклона, изнајмљивање
трактора, прикупљање рециклираних производа
[транспорт], изнајмљивање електричних винских
подрума [фрижидера], допуњавање банкомата
готовином,
услуге
заједничког
коришћења,
аутомобила [кар шеринг], допуњавање аутомата за
продају, складиштење пртљага, уговарање услуга
путничког превоза за друге коришћењем мрежне
апликације,
пилотирање
цивилних
дронова,
организовање путних виза и путних докумената за
особе које путују у иностранство, услуге
царпоолинга [дељење превоза].
Кл.
40:
стругање,
абразија,
обрада
кинематографских филмова, прочишћавање ваздуха,
магнетизација, завршна обрада текстила, завршна
обрада папира, посребривање, избељивање тканина,
обрада дрвета, порубљивање одеће, лемљење,
шивење женске одеће по мери, облагање
кадмијумом, поступак трајног пеглања тканина,
печење грнчарије, бојење обуће, хромирање,
облагање металом [метализација], бојење коже,
обрада крзна, сечење тканина, штампање узорака,
развијање фотографских филмова, позлаћивање,
обрада воде, електролиза, калаисање, моделирање
крзна по наруџбини, ковачке услуге, заштита крзна
од мољаца, млевење, гњечење воћа, димљење хране,
галванизација, гравирање, импрегнација одеће,
водоотпорна обрада тканина, обрада тканина да буду
отпорне на ватру, прерада одеће за отпрорност на
ватру, обрада текстила за отпрорност на ватру,
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обрада одеће против гужвања, обрађивање вуне,
ламинирање, брушење, обрађивање метала, каљење
метала, млевење брашна, никловање, ткачке услуге,
обрада коже, полирање брусилицом, књиговезачке
услуге, обрада дрвета [услуге пилане], седларске
услуге, тестерисање [услуге пилана], кројачке
услуге, штаљење, препарирање животиња, услуге
фарбања, бојење текстила, обрада тканина, обрада
текстила, заштита текстила од мољаца, бојење тка
нина, обрада папира, дување стакла, везење,
обрађивање
коже,
третман
бојења
стакла
површинским
премазивањем,
конзервисање
намирница и пића, сеча и обрада стабала, прерада
отпада и ђубрета, претходно скупљање тканине,
поступак за постизање сјаја крзна, постављање крзна
сатеном, бојење крзна, дезодорисање ваздуха,
освежавање ваздуха, склапање материјала по
наруџбини за друге, урамљивање уметничких дела,
позлата, ласерско гравирање, пружање информација
које се односе на обраду материјала, брушење
оптичког
стакла,
штампање
фотографија,
фотогравура, прерада нафте, јорганџијске услуге,
услуге пречишћавања, клање животиња, завршна
обрада љуштењем, прерада отпада [трансформација],
преправка одеће, услуге прављења котлова, ливење
метала, вулканизација [обрађивање материјала],
услуге зубних техничара, производња енергије,
издавање генератора, уништавање отпада и ђубрета,
спаљивање отпада и ђубрета, услуге одвајања боја,
резање
кључева,
деконтаминација
опасних
материјала, литографско штампање, штампање,
изнајмљивање машина за плетење, офсет штампање,
услуге фотокомпозиције, штампање на свили,
сортирање отпада и материјала за рециклажу
[прерада], замрзавање хране, изнајмљивање уређаја
за климатизацију, изнајмљивање уређаја за грејање,
ваљање тканине, услуге криопрезервације, услуге
пескарења, изнајмљивање котлова, рециклирање
[рециклажа отпада], услуге варења, бојење
аутомобилских стакала, услуга зо штампања за
друге, производња пива за друге, услужна
производња хлеба, пастеризација хране и пића,
прављење вина за друге, консултантске услуге у
области винарства.
Кл. 42: хемијске анализе, анализе за експлоатацију
нафтних поља, архитектонске услуге, бактериолошка
испитивања, услуге из области хемије, хемијска
испитивања, саветовање из области архитектуре,
грађевинско
пројектовање,
технолошка
истраживања,
испитивање
нафтних
извора,
истраживања из области козметике, дизајн
енгеријера [уређење унутрашњег простора], услуге
индустријског дизајна, услуге дизајнирања паковања,
испитивање материјала, вођење студија техничког
пројектовања, геолошке експертизе, испитивање
нафтних поља, инжењерске услуге, временска
ЗИС / RS / IPO
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прогноза,
геодетско
мерење,
изнајмљивање
рачунара, рачунарско програмирање, истраживање
нафте, истраживања из области физике, истраживања
из области механике, тестирање текстила, геолошка
испитивања
терена,
геолошка
истраживања,
утврђивање аутентичности, уметничких дела;
калибрација [мерење], дизајнирање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера,
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера, дизајнирање одеће, графички дизајн,
контрола квалитета, изнајмљивање рачунарског
софтвера, истраживање и развој нових производа за
друге, стилизација [индустријски дизајн], подводна
истраживања, поновно успостављање рачунарских
података, одржавање рачунарског софтвера, анализе
рачуна рских система, биолошка истраживања,
урбанистичко планирање, мерење земљишта,
дизајнирање рачуна рских система, тестирање
исправности возила, умножавање рачунарских
програма, конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче, израда и
одржавање веб страница за друге, хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање
рачунарског
софтвера,
засејавање
облака,
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања, саветовање у области
рачунарског, софтвера, изнајмљивање веб сервера,
заштита од рачунарских вируса, саветовање у вези са
штедњом енергије, истраживање у области заштите
животне
средине,
обезбеђивање
алата
за
претраживање
[претраживача]
на
интернету
дигитализација докумената[скенирање], анализа
рукописа
[графологија],
пружање
научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника, оцењивање квалитета
непосеченог, дрвета, процењивање квалитета вуне,
праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом,
анализа
воде,
услуге
научних
лабораторија, енергетска ревизија, саветовање о
изради веб сајтова, софтвер у виду сервиса [SaaS],
саветовање у вези информационих технологија,
научна истраживања, сервер хостинг, клиничка
испитивања, чување резервне копије података ван
мреже, електронско похрањивање података, пружање
информација о рачунарским технологијама и
програмирању путем веб-сајта, картографске услуге,
рачунарство у облаку, услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга ,
саветодавне услуге из области технологије,
саветодавне услуге из области, комјутерске
технологије, саветодавне услуге из области
телекомуникационе
технологије,
временска
прогноза, саветовање о сигурности рачунара, писање
текстова о техници, унутрашњи дизајн, откључавање
[декодирање] мобилних телефона, надгледање
рачунарских система ради откривања кварова,
ЗИС / RS / IPO
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креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе
технологије],
консултације
о
безбедности интернета, консултације о сигурности
података, услуге кодирања податка, изнајмљивање
бројила за евидентирање потрошње енергије, услуге
аутентификације корисника помоћу технологије за
трансакције е-трговине, услуге аутентификације
корисника
помоћу
технологије
јединственог
пријављивања за софтверске апликације на мрежи.
Кл. 44: узгој животиња, уређивање вртова, услуге
јавних купатила за хигијенске сврхе, услуге турских
купатила, услуге салона лепоте, услуге медицинских
клиника, киропрактика, услуге фризерских салона,
израда венаца, услуге центара за рехабилитацију,
болничке услуге, здравствена нега, хортикултура,
баштованство,
изнајмљивање
опреме
за
пољопривреду,
масажа,
медицинска
помоћ,
оптичарске услуге, услуге расадника, физикална
терапија, физиотерапија, услуге санаторијума,
ветеринарска помоћ, зубарске услуге, услуге кућне
неге, ваздушно и површинско прскање ђубривима и
другим пољопривредним хемикалијама, услуге неге
животиња, услуге банке крви, аранжирање цвећа,
услуге установа за тешко оболеле, уређивање
травњака, маникирање, услуге бабица, услуге
неговања
болесника,
фармацеутски
савети,
пластична хирургија, орезивање дрвећа, уништавање
штеточина
за
пољопривреду,
акваклутура,
хортикултуру и шумарство, уништавање корова, нега
кућних љубимаца, имплантација косе, услуге
психолога, изнајмљивање санитарних инсталација,
услуге ароматерапије, услуге вештачке оплодње,
рехабилитација пацијената за болести зависности,
услуге оплодње ин витро, тетовирање - услуге
тетоваже,
услуге
телемедицине,
пејзажна
архитектура, услуге сауне, услуге соларијума,
бањске услуге, услуге визажисте, фармацеутске
услуге припремања лекова према рецепту,
терапеутске услуге, сађење дрвећа ради смањења
емисије
угљеника,
услуге
аквакултуре,
изнајмљивање
медицинске
опреме,
услуге
здравствених
центара,
услуге
алтернатнивне
медицине, говорна терапија, услуге саветовања о
здрављу, депилирање воском, ортодонтске услуге,
медицински савети за особе са инвалидитетом,
пирсинг тела, услуге пошумљавања, палиативна
нега, услуге центара за опоравак, услуге сузбијања
штеточина
у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури и шумарству, услуге банке људског
ткива, изнајмљивање животиња за потребе
баштованства, изнајмљивање кошница за пчеле,
услуге терапије уз помоћ животиња, услуге
медицинских анализа за потребе дијагностике и
лечења које пружају медицинске лабораторије,
медицински скрининг, виноградарске услуге,
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консултантске услуге у области виноградарства, нега
код куће у посети, изнајмљивање апарата за
обликовање косе, гајење биљака.

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

(111) 81028
(210) Ж- 2021-316

(181) 24.02.2031.
(220) 24.02.2021.
(151) 06.08.2021.
(732) Smokvica d.o.o. Beograd, омладинских бригада
90а, Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Драган Миловановић, Краља Милана
33, 11000, Београд-Врачар
(540)

(531) 01.15.23; 24.17.25; 27.03.12; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, наранџаста, зелена.
(511) Кл. 29: бургери.
(111) 81029
(210) Ж- 2020-1509

(181) 09.09.2030.
(220) 09.09.2020.
(151) 09.08.2021.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.15; 26.11.12; 27.03.01; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.05
(591) љубичаста
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
препарати за медицинску употребу, додаци исхрани
за медицинску употребу; фластери, материјали за
завијање; адхезивни фластери за медицинску
употребу; медицинске креме; уља и масти и деривати
уља и масти за медицинску употребу, рибље уље.
(111) 81030
(210) Ж- 2021-272

(181) 18.02.2031.
(220) 18.02.2021.
(151) 09.08.2021.

(732) Virgin Enterprises Limited, The Battleship
Building, 179 Harrow Road, W2 6NB, London , UK
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(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.13
(511) Кл. 35: оглашавање; пословно управљање;
услуге малопродаје и малопродаје путем поште
(слањем наруџбенице) парфема, колоњских вода,
лосиона за после бријања, шампона и производа за
негу косе, сапуна, дезодоранса, препарата за бријање,
препарата за негу ноктију, козметике и производа за
негу коже, рачунарске периферне опреме, подлога за
мишеве, подлога за зглоб, наочара за сунце и
футрола за наочаре, опреме на надувавање за
пливање, апарата за спашавање, калкулатора, двд
дискова, цд дискова и видео трака, сатова, ручних
сатова, накита, имитације накита, кованица, дугмади
за манжетне, украса и рамова за слике од драгоцених
метала или превучених њима, књига, штампаних
публикација, часописа, периодичних публикација,
фотографија, честитки, календара, разгледница,
плаката, канцеларијског прибора, налив пера,
хемијских и обичних оловака, карата за играње,
салвета од папира, свезака, блокова за писање,
дневника, џепних књига, сандука, путних торби,
већих женских ташни са две ручке (“тоте” ташни),
торби за ципеле, торби за одела, кишобрана, ранчева,
актен ташни, ручних торбица, новчаника, женских
торбица, кофера, кожних свезака, футрола за
кредитне картице, футрола за кључеве, спортских
торби, производа од коже и имитације коже, стоног
посуђа, грнчарије, земљаног посуђа, стакларије,
рамова за слике, пешкира за плажу, пешкира за
купатило, тканине за столове, одеће укључујући
обуће, покривала за главу, спортске одеће, огртача,
каишева, качкета, рукавица, шалова, капа, јакни,
плетене трикотаже, капута, пиџама, ноћне одеће,
доњег рубља, купаћих костима, играчака, игри и
предмета за игру, рачунарских игри, алкохолних
пића; организовање, управљање и надзор програма
лојалности и подстицајних програма.
Кл. 39: превоз бродом; паковање и складиштење
робе; организација путовања у виду организовања
превоза за појединце или за групе путника;
припремање и организовање крстарења; превоз
путника бродовима за крстарење; пакет аранжмани и
услуге туристичких агенција, наиме, резервисање
ЗИС / RS / IPO
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крстарења; резервација и продаја карата за туристичка
путовања и крстарења, наиме, услуга резервације
превоза и путних карата; организација путовања,
екскурзија и крстарења, наиме, координација путних
аранжмана и превоза за екскурзије за појединце и за
групе и организовање крстарења; организација одмора,
наиме, организовање путовања за друге; организација
луксузних одмора, наиме, организовање путовања за
друге; резервација туристичких путовања, наиме,
услуга резервације карата за туристичка путовања;
организација туристичких путовања; организација
превоза за путнике; организовање путовања за пакет
аранжмане, наиме, координација путних аранжмана за
појединце и за групе; услуге туристичке агенције за
резервације за организовање туристичких путовања;
услуге превоза бродом; услуге резервације путних
авионских карата; услуге редовног авионског превоза
путника; пружање информација у вези са доласцима
авионских летова; пружање информација у вези са
одласцима авионских летова; организовање авионских
карата и карата за крстарења, наиме услуге резервације
путних карата; превоз путника; пружање информација
о транспорту; организовање превоза путника; превоз
путника; организовање поморског превоза путника;
пружање информација у вези са превозом путника;
услуге информисања и саветовања које се односе на
напред наведене услуге; услуге информисања и
саветовања које се односе на напред наведене услуге
које се пружају онлајн из рачунарске базе података или
преко интернета; услуге информисања и саветовања
које се односе на напред наведене услуге које се
пружају преко телекомуникационе мреже.
Кл. 41: забавне, спортске и културне активности,
наиме организовање спортова и културних догађаја у
оквиру заједнице; услуге електронских игара путем
интернета или друге комуникацијске мреже; пружање
информација у вези са образовањем и забавом, онлајн
из рачунарске базе података или путем телевизијских
или радио програма; пружање електронских
публикација које се не могу преузети, у виду брошура
из области крстарења; организовање спортских и
забавних догађаја као и догађаја који служе разоноди,
наиме, организовање фестивала у оквиру заједнице
првенствено са спортским догађајима, уметничким
изложбама, извођењима етничких плесова и
обезбеђивање вечера и пијаца у виду бувљака;
организовање лутрија и извлачења награда; услуге
резервације карата за рекреативне и забавне догађаје,
наиме приредбе, свечаности, биоскопске пројекције,
концерте, позоришне представе, фестивале и спортске
догађаје; услуге здравствених и фитнес клубова, наиме,
пружање обуке и обезбеђивање опреме из области
физичког вежбања; вођење часова вежбања и фитнеса;
услуге теретане, наиме обезбеђивање простора за
фитнес тренинге и вежбање; пружање услуга базена;
услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге забаве
ЗИС / RS / IPO
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на бродовима за крстарења, наиме услуге казина,
организовање и извођење наступа уживо, извођење
музичких наступа уживо, извођење представа
варијетеа, извођење хумористичних наступа, извођење
позоришних и музичких представа у ноћним
клубовима,
организовање
такмичења,
плесних
извођења и забава; организовање забавних програма за
малу децу на бродовима за крстарење, наиме читање
прича, извођење луткарских позоришних представа,
извођење скечева и извођење уживо групних
позоришних аудио и визуелних дела; услуге забаве које
пружају кампови за одмор; стављање на располагање
објеката за приказивање кинематографских филмова;
услуге информисања и саветовања које се односе на
напред наведене услуге; услуге информисања и
саветовања које се односе на напред наведене услуге
које се пружају онлајн из рачунарске базе података или
преко интернета; услуге информисања и саветовања
које се односе на напред наведене услуге које се
пружају преко телекомуникационе мреже.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; пружање
привременог смештаја; услуге припреме хране;
кетеринг хране и пића; сервирање хране и пића;
припрема хране и пића; изнајмљивање опреме за
послуживање хране; услуге кетеринга за снабдевање
храном и пићем; пружање информација у вези са
припремом хране и пића; услуге барова, наиме, кафе
барова; услуге винског бара; услуге барова; услуге
ресторана; услуге снек-барова; услуге одмаралишта,
наиме услуге боравка у одмаралиштима; услуге
хотела; резервисање хотелског смештаја за друге и
резервисање
привременог
смештаја;
услуге
информисања и саветовања које се односе на напред
наведене услуге; услуге информисања и саветовања
које се односе на напред наведене услуге које се
пружају онлајн из рачунарске базе података или
преко интернета; услуге информисања и саветовања
које се односе на напред наведене услуге које се
пружају преко телекомуникационе мреже.
(111) 81031
(210) Ж- 2021-479

(181) 19.03.2031.
(220) 19.03.2021.
(151) 09.08.2021.
(732) ACER INCORPORATED, 7F-5, No. 369,
Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI CITY, R.O.C.,
TW 10541, TW
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)
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(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу [инспекцију], спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос или репродуковање звука или
слике; магнетни носачи података, дискови за
снимање; компакт дискови, двд и други дигитални
носачи података; механизми за апарате који се
покрећу кованицама; регистар касе, рачунске
машине, опрема за обраду података; апарати за
гашење ватре; рачунари; компјутерски хардвер;
хардвер за електронске игре, изузев оног који је
искључиво намењен за употребу са телевизијским
уређајима; ручни рачунари; таблет рачунари;
рачунарски софтвер; компјутерске периферне
јединице; штампачи; рачунарски сервери; лаптоп
рачунари; ноутбук рачунари; стони рачунари;
мобилни телефони; уређаји за складиштење
података; електронске игре; машине за видео игре;
рачунарски терминали; телевизијски декодери; видео
пројектори; радио апарати; звучници; микрофони;
слушалице; бубице; тјунери; аутоматске машине за
продају и механизми за апарате који се покрећу
кованицама;
рачунарски
фирмвер;
помоћни
рачунарски софтвери; скенери [опрема за обраду
података]; монитори [компјутерски програми];
екрани на додир; модеми; тастатуре за рачунаре;
миш [рачунарска периферна опрема]; мишеви са
куглицом за управљање [компјутерски периферни
уређаји]; плочице на додир за компјутере; светлосне
оловке; џојстици; контролери за игрице; графички
таблети; графичке табле; адаптери; адаптери за
картице; каблови и конектори; магнетно-оптичке
јединице; јединице чврстих дискова; дискетне
јединице; картице за персоналне рачунаре (пц
картице); кертриџи и магнетне траке за рачунаре; цд
ром уређаји; цд читач (цд-р); цд резач (цд-рw); двд
ром уређаји; двд резач; ссд уређаји за складиштење
података; контролери редундантног низа независних
дискова [раид]; уређаји за масовно складиштење
података; мрежни адаптери; кабловски модеми;
рутери, мрежни мостови, мрежни пролази и
чворишта; електронски уређаји широке потрошње;
телефони; лични дигитални асистенти [пда];
дигитални видео снимачи; видео рекордери;
телевизори,
дигитални
телевизори;
стерео
пријемници; двд плејери; компакт диск плејери; мп3
читачи; дигитални аудио плејери и рекордери; аудиопојачивачи; генератори видео специјалних ефеката;
фотографска
камера;
камкордери;
дигитални
фотоапарати; видео декови; видео конвертери;
читачи бар-кодова; читачи магнетних трака;
188

Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8
телекомуникацијска опрема; телекомуникациони
апарати и инструменти; мобилни телефони;
смартфони
[паметни
телефони];
бежични
комуникациони уређаји за пренос гласа, података,
слика, аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
апарати за мрежну комуникацију; ручни дигитални
електронски уређаји путем којих се може
приступити интернету и којима се могу послати,
примити и складиштити телефонски позиви,
електронска пошта и остали дигитални подаци;
носиви рачунарски хардвер; носиви дигитални
електронски уређаји путем којих се може
приступити интернету, и којима се могу послати,
примити и складиштити телефонски позиви,
електронска пошта и остали дигитални подаци;
паметни сатови; паметне наочаре; паметно прстење;
носиви уређаји за мерење активности; паметне
наруквице
[мерни
инструменти];
читачи
електронских књига; рачунарски софтвер за
подешавање, конфигурисање, рад и контролу
рачунара, рачунарске периферне опреме, мобилних
уређаја, мобилних телефона, паметних сатова,
паметних наочара, носивих уређаја, бубица,
слушалица, телевизора, телевизијских декодера,
аудио и видео читача и снимача, система кућног
биоскопа, и забавних система; софтвер за развој
апликација; софтвер за рачунарске игре; унапред
снимљени аудио, видео и мултимедијални садржаји
који се могу преузимати; компјутерске периферне
јединице; периферни уређаји за рачунаре, мобилне
телефоне, мобилне електронске уређаје, носиве
електронске уређаје, паметне сатове, паметне
наочаре, бубице, слушалице, телевизоре, декодере за
телевизоре и аудио и видео уређаје за репродукцију
и снимање; носиви периферни уређаји за употребу са
рачунарима, мобилним телефонима, мобилним
електронским уређајима, паметним сатовима,
паметним наочарама, паметним прстеновима,
бубицама, слушалицама, телевизорима, декодерима
за телевизоре и аудио и видео уређајима за
репродукцију и снимање; апарати за биометријску
идентификацију
и
потврду
идентитета;
акцелерометри; мерачи висине; апарати за мерење
раздаљине; апарати за снимање раздаљине; бројачи
корака; апарати за мерење притиска; индикатори
притиска; монитори, дисплеј екрани, дисплеј екрани
који се носе на глави и слушалице са микрофоном за
употребу са рачунарима, паметним телефонима,
мобилним електронским
уређајима, носивим
електронским уређајима, паметним сатовима,
паметним наочарима, телевизорима, декодерима за
телевизоре и аудио и видео уређајима за
репродукцију и снимање; дисплеји, наочаре,
контролери и слушалице
са микрофоном за
виртуелну и проширену стварност; 3д наочаре;
наочаре [оптика]; наочаре за сунце; стакла за
ЗИС / RS / IPO
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наочаре; оптичка стакла; оптичка роба; оптички
апарати и инструменти; фотоапарати; блицеви за
фотоапарате; тастатуре, мишеви, подлоге за мишеве,
штампачи, дискетне јединице и хард дискови;
апарати за снимање и репродукцију звука; дигитални
аудио и видео уређаји за репродукцију и снимање;
звучници; аудио појачала и пријемници; аудио
уређаји за моторна возила; апарати за снимање и
препознавање
гласа;
телевизијски
апарати;
телевизијски пријемници [телевизори] и монитори;
радио предајници и пријемници; кориснички
интерфејс за рачунаре и електронске уређаје
уграђене у моторна возила, наиме електронске
контролне табле, монитори, екрани осетљиви на
додир, даљински управљачи, прикључне станице,
конектори, прекидачи и гласовно активиране
контроле; уређаји за глобално позиционирајући
систем
(гпс);
навигациони
инструменти;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
уређаји за даљинско управљање за контролу
рачунара,
мобилних
телефона,
мобилних
електронских уређаја, носивих електронских уређаја,
паметних сатова, паметних наочара, бубица,
слушалица, аудио и видео уређаја за репродукцију и
снимање, телевизора, декодера за телевизоре,
звучника, појачала, система кућног биоскопа и
система за забаву; носиви уређаји за контролу
рачунара,
мобилних
телефона,
мобилних
електронских уређаја, паметних сатова, паметних
наочара, бубица, слушалица, аудио и видео уређаја
за репродукцију и снимање, телевизора, декодера за
телевизоре, звучника, појачала, система кућног
биоскопа и система за забаву; апарати за
складиштење података; рачунарски чипови; батерије;
пуњачи батерија; електрични и електронски
конектори, спојнице, жице, каблови, пуњачи, докови,
прикључне станице и адаптери за употребу са
рачунарима,
мобилним
телефонима,
ручним
рачунарима, рачунарском периферном опремом,
мобилним електронским
уређајима, носивим
електронским уређајима, паметним сатовима,
паметним наочарима, бубицама , слушалицама,
аудио и видео уређајима за репродукцију и снимање,
телевизорима и декодерима за телевизоре;
интерактивни екрани осетљиви на додир; интерфејс
за рачунаре, рачунарске екране, мобилне телефоне,
мобилне електронске уређаје, носиве електронске
уређаје,
паметне
сатове,
паметне
наочаре,
телевизоре, декодере за телевизоре и аудио и видео
уређаје за репродукцију и снимање; заштитне фолије
прилагођене за компјутерске екране, екране
мобилних телефона и екране паметних телефона;
навлаке, торбе, футроле, омоти, траке и пантљике
(врпце) за рачунаре, таблет рачунаре, компјутерске
тастатуре, мобилне телефоне, мобилне електронске
уређаје, носиве електронске уређаје, паметне сатове,
ЗИС / RS / IPO
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паметне наочаре, бубице, слушалице, декодере за
телевизоре и аудио и видео уређаје за репродукцију
и снимање; екстерне батерије; селфи штапови;
пуњачи за електронске цигарете; пуњачи у
аутомобилима; бежични пуњачи; информациона
технологија и аудиовизуелна опрема; магнети,
апарати за магнетизацију и демагнетизацију; научни
и лабораторијски уређаји за третмане струјом;
апарати, инструменти и каблови за струју; оптички
уређаји, појачивачи и коректори; уређаји за
безбедност, заштиту, протекцију и сигнализацију;
уређаји за навигацију, вођење, праћење, циљање и
израду мапа; инструменти, индикатори и контролери
за мерење, откривање и надгледање; научноистраживачки и лабораторијски апарати, образовни
апарати и симулатори.
Кл. 20: намештај; столице; намештај за седење;
столице са точкићима; хоклице са точковима
[намештај]; канцеларијске фотеље; ергономске фотеље;
фотеље на расклапање; столице са подесивим
наслоном; окретне радне столице; подметачи за
столице; ноге за столице; столице са округлим
постољем; конференцијске столице; високе столице
[намештај]; лабораторијске (индустријске) столице;
портабл потпора за леђа за употребу на столицама;
столице као канцеларијски намештај; фотеље; фотеље
са подесивим наслоном; фотеље или софе са подесивим
наслоном [намештај]; фотеље или софе са подесивим
наслоном [столице]; столице на љуљање; седишта од
метала; јастучићи за седишта; ауто седишта/носиљке за
бебе; столови; столови за рачунаре; канцеларијски
столови; кухињски и школски столови; радни столови;
покретне огласне табле.
Кл. 28:
спортски артикли и спортска опрема;
спортска опрема; опрема за лов и риболов; опрема за
пливање; артикли за гимнастику; даске за једрење;
даске за скијање; ролери; клизаљке; скејтборд;
заштитни јастучићи и штитници за спорт и игре;
кугле за билијар; билијарски столови; чизме са
причвршћеним клизаљкама; апарати и машине за
куглање; тегови; штитници за зглобове [спортска
опрема]; справе за вежбање [развлачење]; удице за
риболов; опрема за риболов; пераја за пливање;
појасеви за пливање; пловци за риболов; торбе за
штапове за голф; штапови за голф; рукавице за голф;
рукавице за игре и спорт; штитници за колена
[спортски артикли]; скије; санке [спортска опрема];
столови за стони тенис; скије за воду; штапови за
пецање; калемови за пецање; канапи за пецање;
јарболи за даске за једрење; мреже са дршком за
риболов; апарати за бодибилдинг; боксерске
рукавице; навлаке специјално дизајниране за скије и
даске за сурф; крпље за снег; заштитни јастучићи
[делови спортске опреме]; одскочне даске [спортска
опрема]; собни бицикли за вежбање; одела за
пливање; пловци за купање и пливање; билијарски
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штапови; одбојници за билијарски сто; облоге за
скије; креда за билијарске штапове; врхови
билијарских штапова; скијашки везови; сензори за
загрижај [риболовачки прибор]; жице за рекете;
направа за поравнавање земље [прибор за голф];
мирисни мамци за лов или риболов; фокина кожа [за
облагање скија]; вештачки мамци за риболов; торбе
за голф, са или без точкова; смола за атлетичаре;
мехурови, мембране лопти за играње; муниција за
пиштоље с бојом [спортска опрема]; врше
[риболовачке замке]; ремени за даске за сурфовање;
ролери за собне бицикле за вежбање; торбе за
крикет; ивице скија; играчке, игре, артикли за игру и
играчке новитети; играчке; фигуре играчке; играчке
аутићи; апарати за видео игре; игре; лопте и балони;
возила играчке; електрична возила (играчке);
ваздушни пиштољи играчке; триктрак игре; табле за
игру даме; дама [игра]; шах; шаховске табле;
мађионичарски прибор; чаше за мешање коцки;
пикадо; домине; флашице за лутке; летећи дискови
[играчке]; аутоматске игре; штапови за игре; ручне
конзоле за играње електронских игара, изузев оних
које су искључиво намењене за употребу са
телевизијским уређајима; играчке новитети за
збијање шала; играчке новитети за забаве; намотаји
за змајеве; змајеви; махџонг; кликери; лутке за руку;
позоришне маске; маске као играчке; играчке висеће
вртешке; смањени модели возила; салонске игре;
детонирајуће каписле [играчке]; пиштољи играчке;
лопте за играње; звечке [играчке]; игре са обручима;
коњи за љуљање; ролшуе [котураљке]; тобогани
[играчке]; дувалице за прављење мехура од сапунице
[играчке]; базени за пливање [за играње]; љуљашке;
лопте за плажу; бинго картице; мреже за лептире;
карте за игру; конфете; ролери; слагалице;
калеидоскопи; играчке возила на даљинско
управљање; точак за рулет; утагарута [јапанске карте
за игру]; игре грађења; коцке [играчке]; столови за
стони фудбал; играчке за кућне љубимце; уређаји за
игре прилагођени само за употребу са телевизијским
пријемницима; аркадне видео игре; машине за
забаву, аутоматске и које се покрећу кованицама;
аутоматске машине за забаву и машине за забаву које
се покрећу кованицама; костими за маскирање;
каписле за пиштоље [играчке]; џојстици; апарати за
забавне паркове и игралишта; апарати за јахање у
забавним парковима; декорације за прославе и
вештачке божићне јелке; украси за божићне јелке;
звона за божићне јелке; новогодишње праскаве
бомбоне; држачи свећа за новогодишње јелке;
божићне јелке од синтетичких материјала; стаклене
кугле са снегом; постоља за божићну јелку; џојстици
за видео игрице; џојстици за видео игре; ручне
конзоле за играње видео игри; конзоле за видео игре;
уређаји за пуштање видео игрица за коришћење са
екстерним екранима или мониторима; уређаји за
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видео игре; уређаји за видео игре за коришћење са
екстерним екранима или мониторима; уређаји за
видео игре који се прикључују на телевизор;
самостални уређаји за видео игре; уређаји за
пуштање видео игрица за коришћење са
телевизијским пријемницима; ручне јединице за
играње видео игара; интерактивне даљинске
јединице за видео игрице.
Кл. 35:
пружање рекламног простора на веб
сајтовима за рекламирање производа и услуга
других; услуге рекламних агенција; вођење послова
и управљање пословањем; услуге канцеларијске
администрације; услуге малопродаје у робним
кућама; промотивне услуге које се пружају
дистрибуирањем
промотивног
материјала
у
штампаном и аудио формату и давањем савета из
области промовисања; промовисање производа и
услуга трећих лица управљањем онлајн продавнице
са (хипер) везама до веб локација малопродајних
услуга и дистрибуције путем глобалне информатичке
рачунарске мреже; малопродајне услуге поклона и
сувенира путем глобалне рачунарске информационе
мреже; услуге давања пословних савета; пружање
пословних информација путем рачунарских система;
аутоматизовано
складиштење
и
обнављање
пословних информација; дистрибуција пословног и
индустријског рекламног материјала; маркетиншке
услуге из области рачунара и рачунарских делова;
дизајнирање информација у вези са рачунарима ради
успостављања унутрашње мрежне структуре;
планирање
аутоматизације
пословања
у
канцеларијама; саветодавне услуге у вези са
куповином и набавком производа и услуга; услуге
давања пословних савета у вези са пословним
услугама; саветодавне услуге у вези са управљањем
запосленима; проналажење особља; маркетиншка
истраживања;
услуге
односа
са
јавношћу;
организовање и планирање трговачких сајмова,
изложби и великих јавних изложби у индустријске и
комерцијалне сврхе; малопродаја и велепродаја
рачунарског хардвера, софтвера, рачунарске опреме,
електронских материјала.
(111) 81032
(210) Ж- 2021-353

(181) 03.03.2031.
(220) 03.03.2021.
(151) 10.08.2021.
(732) PMI Nutrition International, LLC, 4001
Lexington Avenue North, Arden Hills,
Minnesota 55126, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GLYCODE

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 5: адитиви за храну за животиње за
употребу као додаци исхрани.
Кл. 31: храна за животиње.
(111) 81033
(210) Ж- 2021-358

(181) 03.03.2031.
(220) 03.03.2021.
(151) 10.08.2021.
(732) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ
ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА,
Индустријско насеље б.б., 11000, Београд – Падинска
Скела,, RS
(740) Aдвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)

Ж
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.12; 26.11.21
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за третирање
мултипле склерозе.
(111) 81036
(210) Ж- 2021-354

(531) 03.04.02; 19.03.03; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) бела, црна, плава, зелена, браон, жута, црвена.
(511) Кл. 29: млеко; напици од млека, у којима
млеко преовлађује.
Кл. 30: сладоледи; слаткиши.
Кл. 35: маркетинг.
(111) 81034
(210) Ж- 2021-352

(181) 03.03.2031.
(220) 03.03.2021.
(151) 10.08.2021.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 05.05.01; 05.05.21; 08.01.22; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) жута, црвена, бела, браон, зелена.
(511) Кл. 30: чоколада.
(111) 81035
(210) Ж- 2021-355

ЗИС / RS / IPO

(181) 03.03.2031.
(220) 03.03.2021.
(151) 10.08.2021.

(181) 03.03.2031.
(220) 03.03.2021.
(151) 10.08.2021.
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New
Brunswick, New Jersey, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

PONVORY
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за третирање
мултипле склерозе.
(111) 81037
(210) Ж- 2021-230

(181) 10.02.2031.
(220) 10.02.2021.
(151) 10.08.2021.
(732) DOO Bomax, Subotica, Пут Едварда Кардеља
13/а, 24000, Суботица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре, руде;
метални
материјали
за
грађевинарство
и
конструисање; металне преносиве конструкције;
неелектрични каблови и жице од обичног метала;
мали метални гвожђарски производи; метални
контејнери за складиштење или транспорт; сефови.
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Ж
Кл. 19: грађевински материјали, неметални; круте
цеви за градњу, неметалне; асфалт, смола, катран и
битумен; преносиве конструкције, неметалне;
споменици, неметални.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руде, бушење нафте и гаса. .
(111) 81038
(210) Ж- 2020-1274

(181) 30.07.2030.
(220) 30.07.2020.
(151) 10.08.2021.
(732) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33, 24000,
Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

(111) 81040
(210) Ж- 2020-1941

(181) 05.11.2030.
(220) 05.11.2020.
(151) 10.08.2021.
(732) FINSPOT DOO BEOGRAD- Novi Beograd,
Булевар Михајла Пупина 10з, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Милан Самарџић, Кондина 13,
11000, Београд
(540)

CARICA
(511) Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива и вина;
алкохолна пића која садрже воће осим грожђа;
алкохолне мешавине осим вина, за коктеле;
алкохолни воћни коктели, који не садрже вино;
алкохолни екстракти, који не садрже вино;
алкохолни препарати за прављење напитака, који не
садрже вино; амерички виски; аперитиви на бази
дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази
жестоких пића; апсинт; армањак; биљни ликери;
битери [горка алкохолна пића]; бренди; бренди од
трешања; бурбон; виски; водка; воћни екстракти који
не садрже грожђе, алкохолни; воћни ликери; горка
алкохолна пића - битери; горки алкохолни
аперитиви; дестилована алкохолна пића на бази
житарица; дестилована жестока пића; дигестиви
[ликери и жестока пића]; екстракти жестоких
алкохолних пића; жестока алкохолна пића
[дестилована]; жестока пића; жестока пића с укусима
[алкохолна пића]; јабуковача; киршч, вишњевача;
коктели, који не садрже вино; коњак; крем ликери;
крушковача; ликери; ликер који садржи биљне
екстракте; медовина; мескал; рум; сангрија; скоч;
текила; узо; џин.
(111) 81039
(210) Ж- 2021-286

(181) 22.02.2031.
(220) 22.02.2021.
(151) 10.08.2021.
(732) Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Николе
Ђурковића 1, Панчево, RS
(540)

INFOROM
(511) Кл. 35: оглашавање; рекламирање.
Кл. 38: емитовање радио програма; емитовање
телевизијског програма; бежично емитовање;
емитовање кабловске телевизије.
Кл. 41: продукција радио и телевизијског програма;
релевизијска забава; забава посредством радија.
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(531) 26.04.01; 26.04.19; 27.05.01
(511) Кл. 36: осигурање; финансијски послови;
новчани (монетарни) послови; послови везани за
непокретности.
(111) 81041
(210) Ж- 2021-261

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 11.08.2021.
(732) JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
DE 19810, Wilmington, US
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.06; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; путне торбе;
ручне торбе; школске торбе; спортске и атлетске
торбе; торбе носиљке; торбе за преко рамена; велике
торбе; торбе са дугим каишевима; торбе; козметичке
торбе које се продају празне; кофери; руксаци;
ранчеви; пртљаг сандуци; торбе за пелене;
цилиндричне платнене торбе за ношење преко
рамена; торбе за ношење на струку; новчаници; кесе
од коже; танке ташне без ручки или каиша (тзв. клач
ташне); ташне; ташне са кратким каишем за ношење
око зглоба; и кишобрани.
(111) 81042
(210) Ж- 2020-2128

(181) 04.12.2030.
(220) 04.12.2020.
(151) 11.08.2021.
(732) Sunfly Smart Heating System d.o.o. Beograd,
Сурчинска 92а, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.05; 26.02.12; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 3: козметичке маске.
Кл. 9: респираторне маске, које нису за вештачко
дисање; филтери за респираторне маске; заштитне маске.
Кл. 10: маске за анестезију; хирушки, медицински,
зубарски и ветеринарски апарати и инструменти;
вештачки удови, очи и зуби; респираторне маске за
вештачко дисање; ортопедски артикли; хирушки
материјали за зашивање; хирушки стерилни
прекривачи; терапеутске маске за лице; маске које
користи медицинско особље; санитарне маске за
медицинске сврхе; бандажери (потпорни завоји);
компресиона одећа.
(111) 81043
(210) Ж- 2021-359

(181) 03.03.2031.
(220) 03.03.2021.
(151) 11.08.2021.
(732) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Адвокат Марко Беланчић, Карађорђев трг
11/77, 11080, Београд-Земун
(540)

(531) 01.03.15; 01.15.15; 05.07.02; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) цмyк зелена 60-0-100-0, бела 0-0-0-20.
(511) Кл. 32: сок од јечмене траве.
(111) 81044
(210) Ж- 2021-173

ЗИС / RS / IPO

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 11.08.2021.

Ж
(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)

(531) 01.03.01; 01.03.06; 01.15.15; 01.15.23; 05.11.11;
06.19.11; 19.11.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) цмyк зелена 60-0-100-0; бела 0-0-0-20.
(511) Кл. 32: сок од пшеничне траве.
(111) 81045
(210) Ж- 2021-164

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 11.08.2021.
(732) International food factory 092 d.o.o. Beograd-Savski
Venac, Руска 3а, 11000, Београд - Савски Венац, RS
(740) Адвокат Марко Белић, Господар Јевремова 47,
11000, Београд - Стари Град
(540)

(531) 09.07.19; 26.01.02; 26.01.16; 26.01.22; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12
(591) oкер, тегет.
(511) Кл. 29: месо, риба, живинско месо и дивљач;
месо са роштиља маринирано у соја сосу; обрађено
месо; припремљено месо; хумус; фалафел; готова јела
која се углавном састоје од меса, рибе, живинског меса
или поврћа; исечено поврће за салате.
Кл. 30: азијски резанци; ароматични додаци за
храну; ароме за кафу; брашно и производи од
житарица; зачини; кафа; пецива; погаче; сосови
[додаци храни].
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Кл. 43: достава оброка за непосредну конзумацију;
информације и савети у вези са припремањем
оброка; кетеринг хране и пића; консултантске услуге
у области кетеринга хране и пића; консултантске
услуге у области кулинарства; обезбеђивање хране и
пића у ресторанима; припрема и достава хране и
пића за банкете; припрема и достава хране и пића за
институције; припрема и достава хране и пића за
коктел забаве; припрема и достава хране и пића за
непосредно конзумирање; припрема хране и пића за
непосредно конзумирање; услуге обезбеђивања
хране и пића; услуге припреме хране; услуге
ресторана брзе хране; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана са кућном доставом.
(111) 81046
(210) Ж- 2020-1938

(181) 05.11.2030.
(220) 05.11.2020.
(151) 11.08.2021.
(732) MUŠKI KOŠARKAŠKI KLUB "SPARTAK",
Sportsko udruženje, Ференца Сепа 3, 24000
Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена и морнарско плава.
(511) Кл. 16:
новине, часописи и магазини.
Кл. 35:
услуге посредовања у трговини.
Кл. 41: продукција ТВ и радио емисија; продукција
подкаста; мултимедијално издавање часописа,
магазина и новина; издавање електронских новина и
магазина којима је могуће приступити путем
глобалне рачунарске мреже.
(111) 81048
(210) Ж- 2020-2205

(181) 14.12.2030.
(220) 14.12.2020.
(151) 12.08.2021.
(732) Ранко Ђуровић, Васка Калуђеровића 58,
24322, Ловћенац, RS
(740) Адвокат Тања Дугоњић, Браће Рибникар
56/407, 21000, Нови Сад
(540)

ERESTAN
(531) 01.01.02; 21.03.01; 24.01.03; 24.01.05; 24.01.25;
25.05.01; 26.03.05; 26.03.13; 26.03.16; 26.03.22;
27.05.01; 29.01.14
(591) плава, бела, црвена, наранџаста.
(511) Кл. 25: обућа; одећа; покривала за главу;
спортске мајице, дресови; дресови (одећа).
Кл. 41: спортске активности; услуге спортских
објеката; организовање спортских такмичења; услуге
спортских кампова; изнајмљивање спортских терена.
Кл. 43: услуге ресторана; услуге кафеа.
(111) 81047
(210) Ж- 2020-2094

(181) 01.12.2030.
(220) 01.12.2020.
(151) 11.08.2021.
(732) Alterna International d.o.o. Beograd, Јурија
Гагарина 28, Београд, RS
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(511) Кл. 5: биљне капсуле за повећање потенције
код мушкараца; биљни екстракти за медицинске
намене; биљни екстракти за фармацеутске намене;
биолошки препарати за употребу у медицини;
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу; додаци исхрани; лекови за људску
употребу; лекови за медицинску употребу; препарати
за побољшање плодности.
Кл. 35:
управљање продајом; оглашавање и
промотивна продаја услуга; управљање програмима
за подстицај продаје; услуге промотивне продаје
производа; оглашавање и промотивна продаја у вези
са робом и услугама; промоција продаје уз помоћ
аудиовизуелних средстава; пружање информација у
вези са комерцијалном продајом; рекламне услуге
које се односе на продају робе; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; презентација производа
путем средстава комуникације, у сврху продаје на
мало;
дељење
реклама
преко
интернета;
дистрибуција реклама и комерцијалних објава;
саветовање за рекламу и маркетинг; услуге рекламе и
ЗИС / RS / IPO
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маркетинга; дистрибуција узорака; дистрибуција
рекламног материјала; пословно саветовање и услуге
информисања.
Кл. 44: информисање пацијената о употреби лекова;
консултантске и информативне услуге које се
пружају путем интернета у вези са фармацеутским
производима; консултантске и информативне услуге
у вези са биофармацеутским производима;
консултантске услуге у вези са фармацеутским и
медицинским производима; пружање информација о
прехрамбеним и нутритивним додацима; саветовање
у области дијететике; саветодавне услуге у вези са
фармацеутским производима.
(111) 81049
(210) Ж- 2021-343

(181) 02.03.2031.
(220) 02.03.2021.
(151) 12.08.2021.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SIMLERID
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 81050
(210) Ж- 2021-344

(181) 02.03.2031.
(220) 02.03.2021.
(151) 12.08.2021.
(732) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ALTUXERIN
(511) Кл. 5:
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(111) 81051
(210) Ж- 2021-448

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 12.08.2021.
(732) Blizzard Entertainment, Inc., 1 Blizzard Way,
92618, Irvine, California, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Ж
видео и рачунарске игре; софтвер за видео игре који
се може преузети на мобилне телефоне, таблете и
друге електронске мобилне уређаје.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје софтвера за игре,
видео игара, рачунарских игара и програма за игре.
Кл. 38: стриминг аудио, визуелног и аудио-визуелног
материјала путем глобалне рачунарске мреже; пренос
видео садржаја на захтев; аудио, видео и
мултимедијално емитовање садржаја путем интернета и
других комуникацијских мрежа; услуге веб емитовања
путем глобалних и локалних рачунарских мрежа; пренос
порука, података и садржаја путем интернета и других
комуникацијских мрежа; пружање услуга онлајн
причаоница, огласних табли и онлајн форума за пренос
порука, информација и мултимедијалног садржаја међу
корисницима путем интернета; рачунарски пренос
информација којима се приступа путем кода или
терминала; пружање услуга гласовних причаоница и
размене веб порука.
Кл. 41: услуге разоноде, наиме пружање услуга
онлајн компјутерских игара; услуге разоноде, наиме
пружање услуга онлајн видео игара; услуге разоноде,
наиме пружање услуга онлајн интерактивних видео
игара за више играча; услуге разоноде, наиме
омогућавање привременог коришћења рачунарских и
видео игара које се не могу преузети;
пружање онлајн електронских игара које се не могу
преузети и којима се може приступити преко
глобалне рачунарске мреже; услуге разоноде, наиме
организовање и вођење такмичења у области
електронских игара; пружање онлајн вести и
информација у области електронских игара; услуге
игара у облику спровођења онлајн турнира у
рачунарским играма; пружање мрежно заснованог
система и онлајн портала за кориснике ради
учествовања у онлајн играма.
(111) 81052
(210) Ж- 2020-1977

(181) 09.11.2030.
(220) 09.11.2020.
(151) 13.08.2021.
(732) Александар Глишовић ПР ОСТАЛА
ПРЕРАДА И КОНЗЕРВИРАЊЕ ВОЋА И
ПОВРЋА НАША РАЈСКА БАШТА
КРАГУЈЕВАЦ, Црнотравска 5, 34000, Крагујевац, RS
(540)

BATTLE.NET
(511) Кл. 9: програми за рачунарске и видео игре
које се могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
који се могу преузети; софтвери за видео игре, који
се могу преузети; програми за рачунарске и видео
игре који се могу преузети са глобалне рачунарске
мреже; интерактивни мултимедијални програми за
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 03.07.11; 05.03.17; 26.02.05; 26.02.08; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела, наранџаста, сива.
(511) Кл. 5:
витамински препарати; еликсири;
додаци исхрани.
Кл. 29: уља за исхрану; намази на бази орашастих
плодова.
Кл. 30: додаци јелима; слаткиши; намази на бази
чоколаде; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове.
Кл. 31: орашасто воће (непрерађено).
(181) 19.03.2031.
(220) 19.03.2021.
(151) 13.08.2021.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива.
(511) Кл. 30: грицкалице на бази кукуруза; кокице.
(111) 81055
(210) Ж- 2021-482

(181) 19.03.2031.
(220) 19.03.2021.
(151) 13.08.2021.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(111) 81053
(210) Ж- 2021-481

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива.
(511) Кл. 30: грицкалице на бази кукуруза; кокице.
(111) 81056
(210) Ж- 2021-266

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива.
(511) Кл. 30: грицкалице на бази кукуруза; кокице.
(111) 81054
(210) Ж- 2021-480

(181) 19.03.2031.
(220) 19.03.2021.
(151) 13.08.2021.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 13.08.2021.
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, Whitehouse Station,, New Jersey, 08889, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LAGEVRIO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.

ЗИС / RS / IPO
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Ж

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.01.2021. - 15.02.2021. године:
Жиг рег. бр. 14770 чији је носилац Henkel
Srbija d.o.o., Bulevar oslobođenja 383, Beograd, RS,
престао је да важи дана 31.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 38112 чији је носилац RUBINUM
S.A., Av. de La Llana 123, Pol.Ind. "La Llana", 08191
Rubi (Barcelona), ES, престао је да важи дана
17.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 37703 чији је носилац TOBACCO
INTERNATIONAL RICHMOND, INC., 701 NORTH
6th STREET, SUITE 100, RICHMOND, VIRGINIA
23219 ZDA, US, престао је да важи дана 17.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 36835 чији је носилац
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, Stade
Roland Garros 2, Avenue Gordon Bennett, 75016 Paris,
FR, престао је да важи дана 23.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 37631 чији је носилац SUNBEAM
PRODUCTS, INC., 2381 EXECUTIVE CENTER
DRIVE, BOCA RATON, FLORIDA 33431, US,
престао је да важи дана 24.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 38115 чији је носилац MARS
DRINKS UK LIMITED, 3D Dundee Road, Slough,
Berkshire, SL1 4LG, England, UK, престао је да важи
дана 24.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 38116 чији је носилац MARS
DRINKS UK LIMITED, 3D Dundee Road, Slough,
Berkshire, SL1 4LG, England, UK, престао је да важи
дана 24.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 39524 чији је носилац FRANCK PREHRAMBENA
INDUSTRIJA,
ZAGREB,
VODOVODNA 20, HR, престао је да важи дана
29.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 39530 чији је носилац FRANCK PREHRAMBENA
INDUSTRIJA,
ZAGREB,
VODOVODNA 20, HR, престао је да важи дана
29.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 37326 чији је носилац BOLTON
MANITOBA S.P.A., Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano,
IT, престао је да важи дана 31.01.2021. године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 37542 чији је носилац OKI
ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., 3-16-11 Nishi
Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JP, престао је да важи
дана 02.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 37239 чији је носилац Stanley
Black & Decker, Inc., 1000 Stanley Drive, New Britain,
Connecticut 06053, US, престао је да важи дана
05.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 37575 чији је носилац MARS
INC., 6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA
22101-3883, US, престао је да важи дана 07.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 38119 чији је носилац E.I. DU
PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 1007 Market
Street, Wilmington, Delaware 19898, US, престао је да
важи дана 08.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 37751 чији је носилац Danish
Crown A/S, Marsvej 43, DK-8960 Randers SO, DK,
престао је да важи дана 08.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 37546 чији је носилац BLUE BOX
TOY FACTORY LIMITED, 12th FLOOR, EAST
OCEAN CENTRE, 98 GRANVILLE ROAD,
TSIMSHATSUI, KOWLOON, HK, престао је да важи
дана 09.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 37578 чији је носилац Casio
Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 14.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 37582 чији је носилац Casio
Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 14.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 37587 чији је носилац Casio
Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 14.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 47503 чији је носилац SanofiAventis Deutschland GmbH, Bruningstrasse 50, 65926
Frankfurt am Main, DE, престао је да важи дана
17.01.2021. године.
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Жиг рег. бр. 47028 чији је носилац Preparados
Alimenticios, S.A., Plaça Europa 41 Floor 16, E-08908
L' Hospitalet de Llobregat, ES, престао је да важи дана
18.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 46643 чији је носилац
DAIHATSU MOTOR CO., LTD, 1-1, Daihatsu-cho,
Ikeda Osaka, Japan, JP, престао је да важи дана
09.02.2021. године.

Жиг рег. бр. 46442 чији је носилац Preparados
Alimenticios, S.A., Plaça Europa 41 Floor 16, E-08908
L' Hospitalet de Llobregat, ES, престао је да важи дана
18.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 46644 чији је носилац
DAIHATSU MOTOR CO., LTD., 1-1, Daihatsu-cho,
Ikeda Osaka, Japan, JP, престао је да важи дана
09.02.2021. године.

Жиг рег. бр. 44107 чији је носилац VERDY
JEANS d.o.o. Novi Pazar, Dimitrija Tucovića bb, Novi
Pazar, RS, престао је да важи дана 24.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 47078 чији је носилац Imperial
Tobacco TKS a.d., 11 Oktomvri 125, 1000 SKOPJE,
REPUBLIKA MAKEDONIJA, MK, престао је да важи
дана 10.02.2021. године.

Жиг рег. бр. 46257 чији је носилац Друштво за
унутрашњу и спољну трговину Монтеги ДОО,
Обреновићева бб, ТЦ Калча локал 9А, Ниш, RS,
престао је да важи дана 24.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 46719 чији је носилац
SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA I ZANATSKA
RADNJA "PYTHON", VL. FIČOR ERIKA, Slavonska
14, 24000 Subotica, YU, престао је да важи дана
24.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 46446 чији је носилац NOVEN
PHARMACEUTICALS, INC. a Delaware corporation,,
11960 S.W. 144th Street, Miami, Florida 33186, US,
престао је да важи дана 26.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 47983 чији је носилац EURO 011 SAMOSTALNA
ZANATSKA
METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA, MORAVSKA
21-I DEO,11194 BEOGRAD, YU, престао је да важи
дана 27.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 46440 чији је носилац
AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED,
ZAHLERWEG
4,
6300
ZUG,
ŠVAJCARSKA, CH, престао је да важи дана
01.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 46602 чији је носилац Krojačkokonfekcijska trgovinska radnja "KORONA" - vl.
Svetlana Ilić, Zele Veljković 44, NIŠ, YU, престао је да
важи дана 08.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 46603 чији је носилац WM.
WRIGLEY JR. COMPANY,, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, United States of America, US,
престао је да важи дана 09.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 46642 чији је носилац
DAIHATSU MOTOR CO., LTD, 1-1, Daihatsu-cho,
Ikeda Osaka, Japan, JP, престао је да важи дана
09.02.2021. године.
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Жиг рег. бр. 62948 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
18.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 64745 чији је носилац Preduzeće
BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge,
Kumodraška 290, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 19.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63239 чији је носилац
БЕОХЕМИЈА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ БЕОГРАД, Кумодрашка бр. 290, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 19.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63063 чији је носилац SUZR
GALA, Đona Kenedija 9A, lokal 2, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 19.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 62439 чији је носилац INDUSTRIJA
VODE AQUA COM DOO, Gradac bb, Raška, RS,
престао је да важи дана 20.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63020 чији је носилац
"DUOCHEM" d.o.o., Ruzveltova 38, 11120 Beograd,
RS, престао је да важи дана 20.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63133 чији је носилац DRUŠTVO
ZA
PRERADU
I
PROMET
ŽITARICA
I
PROIZVODNJU TESTENINA DANUBIUS d.o.o. Novi
Sad, Каналска 1 , 21000 Нови Сад, RS, престао је да
важи дана 21.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63132 чији је носилац DRUŠTVO
ZA
PRERADU
I
PROMET
ŽITARICA
I
PROIZVODNJU TESTENINA DANUBIUS d.o.o. Novi
Sad, Каналска 1, 21000 Нови Сад, RS, престао је да
важи дана 21.01.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63134 чији је носилац DRUŠTVO
ZA
PRERADU
I
PROMET
ŽITARICA
I
PROIZVODNJU TESTENINA DANUBIUS d.o.o. Novi
Sad, Каналска 1, 21000 Нови Сад, RS, престао је да
важи дана 21.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 63079 чији је носилац DRUŠTVO
ZA
PRERADU
I
PROMET
ŽITARICA
I
PROIZVODNJU TESTENINA DANUBIUS d.o.o. Novi
Sad, Каналска 1, 21000 Нови Сад, RS, престао је да
важи дана 28.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 63135 чији је носилац Gabor
Kovač, Matije Gupca 5, Subotica, RS, престао је да
важи дана 21.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 63169 чији је носилац Privredno
društvo za poslovne usluge "Mercator-S" d.o.o. Novi
Sad, 21000 Novi Sad, Temerinski put 50, RS, престао је
да важи дана 28.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62853 чији је носилац Britannia
Pharmaceuticals Limited, Park View House, 65 London
Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, GB, престао је
да важи дана 21.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62905 чији је носилац Peikang Zhu
, Vojvođanska 413, 11000 Beograd - Surčin, RS,
престао је да важи дана 28.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 64130 чији је носилац Gabor
Kovač, Matije Gupca 5, Subotica, RS, престао је да
важи дана 21.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62906 чији је носилац Shunlang
Zhu , Surčinski put 16G, 11000 Beograd - Surčin, RS,
престао је да важи дана 28.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62854 чији је носилац
ENERGOTEAM d.o.o., Bulevar
Svetog cara
Konstantina 80-86, 18000 Niš, RS, престао је да важи
дана 22.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62397 чији је носилац
PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 29.01.2021. године.

Жиг рег. бр. 62855 чији је носилац
ENERGOTEAM d.o.o., Bulevar
Svetog cara
Konstantina 80-86, 18000 Niš, RS, престао је да важи
дана 22.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63216 чији је носилац E!
Entertainment Television, LLC., 5750 Wilshire
Boulevard, Los Angeles, CA 90036 (A Delaware
corporation), US, престао је да важи дана 22.01.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63080 чији је носилац AMAN
d.o.o. Privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu,
11271 Surčin, Vinogradska 52a, RS, престао је да важи
дана 25.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 63256 чији је носилац MARS,
Incorporated, McLean, 6885 Elm Street, VA 221013883, US, престао је да важи дана 25.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62607 чији је носилац "Vino
Župa" А.D., Kruševačka br. 36, 37230 Аleksandrovac,
RS, престао је да важи дана 27.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62991 чији је носилац DRUŠTVO
NOVINARA VOJVODINE, Trg Marije Trandafil 14,
21000 Novi Sad, RS, престао је да важи дана
25.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62833 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 27.01.2021. године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 62907 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 29.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62908 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 29.01.2021. године.
Жиг рег. бр. 62910 чији је носилац Preduzeće
za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića
"KNJAZ MILOŠ" AD, Južna industrijska zona bb,
34300 Aranđelovac, RS, престао је да важи дана
01.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62975 чији је носилац Arabesque
DOO, Šimanovci, Dečka bb, RS, престао је да важи
дана 01.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62844 чији је носилац Atlantic
Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 01.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62845 чији је носилац Atlantic
Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 01.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62807 чији је носилац THE
GILLETTE
COMPANY
LLC
, One Gillette Park , Boston, Massachusetts 02127, US,
престао је да важи дана 01.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62913 чији је носилац
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE "ADIKE"
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d.o.o. , Ul. Jurija Gagarina br.87/20, Beograd, RS,
престао је да важи дана 02.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 63678 чији је носилац DOUGLAS
ITALIA S.P.A., Via Fratelli Castiglioni, 8, 20124
Milano, IT, престао је да важи дана 02.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64232 чији је носилац Goran
Jakšić, Miloja Radosavljevića 21, 34000 Kragujevac,
RS, престао је да важи дана 02.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62915 чији је носилац DOO
"BAHUS" STRIŽA, Striško naselje bb, 35250 Paraćin,
RS, престао је да важи дана 04.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62498 чији је носилац Galenika
a.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 05.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62932 чији је носилац
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU
TRGOVINU NA VELIKO I MALO MIK COMERC
DOO, Majevička br. 14, Novi Pazar, RS, престао је да
важи дана 05.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 74137 чији је носилац
DR.OETKER d.o.o. , Вука Караџића 13, 22310
Шимановци, RS, престао је да важи дана 05.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 74138 чији је носилац
DR.OETKER d.o.o. , Вука Караџића 13, 22310
Шимановци, RS, престао је да важи дана 05.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 66803 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.А. , 1800 Vevey, Switzerland, CH,
престао је да важи дана 08.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 66801 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Switzerland, CH,
престао је да важи дана 08.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 66805 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Switzerland, CH,
престао је да важи дана 08.02.2021. године.
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Жиг рег. бр. 62992 чији је носилац
MEDIA.COM
D.O.O
ZA
MARKETING
I
KONSALTING BEOGRAD, Милутина Миланковића
94/1, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи
дана 10.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62982 чији је носилац Agencija za
bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070
Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 11.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 65578 чији је носилац Business
Info Group , Skadarska 25, 3. sprat, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 11.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62980 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 11.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 63136 чији је носилац Proizvodno
trgovinska radnja BG Produkt, Boban Gašić,
preduzetnik, Omladinska 5, Kruševac, RS, престао је да
важи дана 12.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 63055 чији је носилац Fond
"Football Friends", Vidikovački venac 74а, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 12.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63056 чији је носилац Fond
"Football Friends", Vidikovački venac 74а, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 12.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63057 чији је носилац Fond
"Football Friends", Vidikovački venac 74а, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 12.02.2021.
године.
Жиг рег. бр. 62934 чији је носилац BUGATTI
D.O.O., Lazara Kujundžića 86, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 12.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 64062 чији је носилац
VAST.COM d.o.o., Trg Nikole Pašića 9, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 26.01.2021.
године.

Жиг рег. бр. 63621 чији је носилац
SMARTPHONE SHOP d.o.o., Milentija Popovića 5a,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
08.02.2021. године.
Жиг рег. бр. 62988 чији је носилац Hemijska
industrija "Župa", Šandora Petefija bb, 3700 Kruševac,
RS, престао је да важи дана 08.02.2021. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.07.2021 - 15.08.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 16313
промењена је у Tovarna obutve PEKO Tržič, n.sol.o.
Tržič, Ste Marie aux Mines 4, 4290 Tržič, SI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 16313
промењена је у PEKO, tovarna obutve, d.d. - V STEČAJU
(oz. kratko ime PEKO, d.d. - V STEČAJU) Bistrica pri
Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, SI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 16313
промењена је у Tovarna obutve PEKO, n.sol.o. Tržič,
Ste Marie aux Mines 4 (TOZD proizvodnja obutve
OBUTEV, n.sol.o., Tržič, Ste Marie aux Mines 4), Cesta
Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, SI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 16313
промењена је у Tovarna obutve PEKO, n.sol.o. Tržič,
Ste Marie aux Mines 4 (TOZD proizvodnja obutve
OBUTEV, n.sol.o., Tržič, Ste Marie aux Mines 4), Ste
Marie aux Mines 4, 4290 Tržič, SI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 16313
промењена је у Tovarna obutve PEKO TRŽIČ, p.o.,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, SI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 17232
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 17311
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 17312
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 20798
промењена је у PEKO, tovarna obutve, d.d. - V
STEČAJU (oz. kratko ime PEKO, d.d. - V STEČAJU)
Bistrica pri Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290
Tržič, SI;
Име или адреса носиоца жига рег. број 25608
промењена је у Marc O'Polo License AG, Hofgartenstr.
1 , 83071 Stephanskirchen , DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29966
промењена је у Oregon Tool, Inc., 4909 S.E.
International Way, Portland, OR 97222, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 16313
промењена је у PEKO, tovarna obutve, d.d., Cesta Ste
Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, SI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38228
промењена је у Dollar Rent A Car, Inc. (Oklahoma
Corporation), 8501 Williams Road, Estero, Florida
33928, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 17179
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38345
промењена је у NIHON NOHYAKU CO., LTD., 19-8,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 17180
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42015
промењена је у Ferrosan ApS, Delta Park 37, 2665
Vallensbaek Strand, DK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 17223
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 43410
промењена је у АVENTISUB LLC, 55 Corporate
Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 17228
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44204
промењена је у GSK Consumer Healthcare SARL,
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 17230
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44266
промењена је у Monus doo Beograd Zemun,
Александра Дубчека 14, 11080 Земун-Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 45677
промењена је у Northrop Grumman Innovation Systems
LLC, 4700 Nathan Lane, MN07-LW58, Plymouth, MN
55442 , US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47073
промењена је у Monarch Beverages Paris, 39,
boulevard Malesherbes, 75008, Paris, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47193
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47194
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47375
промењена је у LIEBHERR-INTERNATIONAL AG,
Rue Hans-Liebherr 7, CH-1630 Bulle, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48628
промењена је у G.G.Properties, Ltd., 4th Floor,
Washington House, 16 Church Street, Hamilton HM11,
BM;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51410
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51440
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51581
промењена је у Alvarez and Marsal Holdings, LLC
(Delaware limited liability company), 600 Madison
Avenue, 8th Floor, New York, New York 10022, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51582
промењена је у Alvarez and Marsal Holdings, LLC
(Delaware limited liability company), 600 Madison
Avenue, 8th Floor, New York, New York 10022, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51583
промењена је у Alvarez and Marsal Holdings, LLC
(Delaware limited liability company), 600 Madison
Avenue, 8th Floor, New York, New York 10022, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54704
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 54706
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 54713
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55483
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55484
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55485
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55486
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55537
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56366
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57329
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57330
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57331
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57483
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57605
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60818
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61618
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 63060
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65563
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63061
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65564
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63062
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66397
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63142
промењена је у Oregon Tool, Inc., 4909 S.E.
International Way, Portland, OR 97222, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66398
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63526
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66399
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63947
промењена је у Društvo za trgovinu, spoljnotrgovinski
promet i usluge Silbo d.o.o. Beograd, Његошева 72,
11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66400
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64026
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64034
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64094
промењена је у Alvarez and Marsal Holdings, LLC
(Delaware limited liability company), 600 Madison
Avenue, 8th Floor, New York, New York 10022, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64681
промењена је у Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски
друм 10, 35250, Параћин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64918
промењена је у Društvo za trgovinu, spoljnotrgovinski
promet i usluge Silbo d.o.o. Beograd, Његошева 72,
11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65074
промењена је у Mitsubishi Corporation, 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65311
промењена је у Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски
друм 10, 35250, Параћин, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 66401
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66402
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66545
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66548
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66780
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67252
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67935
промењена је у PROBOTANIC DOO, Вучићев пролаз
20а, 11000 Београд-Звездара, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67987
промењена је у ZBOM HOME COLLECTION CO.,
LTD, No. 19 Lianshui Road, Luyang Industry District,
Hefei, Anhui, CN;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 68204
промењена је у Heat Make Sense, Inc., 300 Meserole
Street, Brooklyn, NY 11206, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69714
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68621
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69742
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68622
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69743
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68623
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69756
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68624
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69758
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68625
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69766
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68633
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69768
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68661
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69769
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68804
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69773
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 68805
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69774
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69339
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69775
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69711
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69925
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69712
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69926
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69713
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70012
промењена је у Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски
друм 10, 35250, Параћин, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 70259
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72177
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70340
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72178
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70341
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72179
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70342
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73261
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70343
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73262
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70344
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76923
промењена је у NOVA FABRIKA DOO BEOGRAD,
Милентија Поповића 5в, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70345
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76982
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70346
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76995
промењена је у PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE
ROAMING
ELECTRONICS
DOO
BEOGRAD - VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића
27Л,Вождовац, 11000, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71040
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71324
промењена је у PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE
ROAMING
ELECTRONICS
DOO
BEOGRAD - VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића
27Л,Вождовац, 11000, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71749
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71750
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 71751
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72176
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 77128
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77130
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77513
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78422
промењена је у Društvo za trgovinu, spoljnotrgovinski
promet i usluge Silbo d.o.o. Beograd, Његошева 72,
11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78560
промењена је у PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE
ROAMING
ELECTRONICS
DOO
BEOGRAD - VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића
27Л,Вождовац, 11000, Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 79293
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80786
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79294
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80794
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79295
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80795
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79296
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80799
промењена је у Димитрије Саратлић, Угриновачка
124, 11080, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79297
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80808
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79298
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80809
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79299
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

Промена пренос права

Име или адреса носиоца жига рег. број 79300
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;

За жиг бр. 16313 извршен је пренос на
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Stojarska ulica 2, 4226
Žiri, SI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 79301
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79302
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79303
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80187
промењена је у PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD VOŽDOVAC, Трише Кацлеровића 27Л,Вождовац,
11000, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80781
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80785
промењена је у Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4,
11070 , Novi Beograd, RS;
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За жиг бр. 20798 извршен је пренос на
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Stojarska ulica 2, 4226
Žiri, SI;
За жиг бр. 27655 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;
За жиг бр. 38080 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US)
LLC, Corporation Service Company, 251 Little Falls
Drive, Wilmington, Delaware 19808, US;
За жиг бр. 41438 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;
За жиг бр. 41512 извршен је пренос на PF
Consumer Healthcare 1 LLC, Corporation Service
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware
19808, US;
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За жиг бр. 42097 извршен је пренос на PF
Consumer Healthcare 1 LLC, Corporation Service
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware
19808, US;
За жиг бр. 42790 извршен је пренос на
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boulevard
Haussmann, 75009 Paris, FR;
За жиг бр. 42818 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;

Ж
Rua do Esmeraldo, n⁰ 47, 3⁰ undar, 9000-051 Funchal
(Madeira), Portugal, PT;
За жиг бр. 67485 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
За жиг бр. 67935 извршен је пренос на
PROBOTANIC DOO, Тошин бунар 43, 11000
Београд, RS;
За жиг бр. 67997 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 43084 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;

За жиг бр. 68059 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 45677 извршен је пренос на
Northrop Grumman Systems Corporation, 2980 Fairview
Park Drive, Falls Church, VA 22042, US;

За жиг бр. 68097 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 50506 извршен је пренос на LG
HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58,
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, KR;

За жиг бр. 68105 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 54230 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;

За жиг бр. 68106 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 55087 извршен је пренос на
Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG, KaiserWilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE;
За жиг бр. 55088 извршен је пренос на
Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG, KaiserWilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE;
За жиг бр. 55246 извршен је пренос на
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) LLC,
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US;
За жиг бр. 55548 извршен је пренос на
Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG, KaiserWilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, DE;
За жиг бр. 62231 извршен је пренос на
DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA,
Rua do Esmeraldo, n⁰ 47, 3⁰ undar, 9000-051 Funchal
(Madeira), Portugal, PT;

За жиг бр. 68155 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
За жиг бр. 68169 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
За жиг бр. 68181 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
За жиг бр. 68182 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
За жиг бр. 68191 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
За жиг бр. 68206 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 62394 извршен је пренос на
DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA,
ЗИС / RS / IPO
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За жиг бр. 68207 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68514 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68215 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68549 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68216 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68550 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68240 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68600 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68262 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68702 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68332 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68703 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68352 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68803 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68376 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68815 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68377 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68818 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68456 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68819 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68476 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68820 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68484 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68821 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68485 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68822 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68510 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68823 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
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За жиг бр. 68825 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69688 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68827 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69784 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68847 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69792 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68896 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69802 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68912 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69803 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68933 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69944 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 68977 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69945 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69135 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69946 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69241 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69982 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69429 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 70400 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69430 извршен је пренос на Kaufland
Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße 35, 74172
Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 70401 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69485 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 70670 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69597 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 70727 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 69686 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 70765 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;
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За жиг бр. 71109 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 53299 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 71491 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 53299 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 71876 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 65003 уписана је лиценца на
UNIVERS-CO DOO BEOGRAD, Милана Решетара 9,
11080 Београд-Земун, RS;

За жиг бр. 71877 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 65679 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 72007 извршен је пренос на
Kaufland Dienstleistung GmbH &Co. KG, , Rötelstraße
35, 74172 Neckarsulm, Germany, DD;

За жиг бр. 65679 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 73816 извршен је пренос на Горан
Ђурић, Устаничка 63/13, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 65679 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 75231 извршен је пренос на Момир
Крстић, Милоша Поцерца 22, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 75520 извршен је пренос на
Snyder's-Lance, Inc., 13515 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, North Carolina 28277, US;
За жиг бр. 75914 извршен је пренос на Момир
Крстић, Милоша Поцерца 22, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 76502 извршен је пренос на Gate
Gourmet Switzerland GmbH, Sagereistrasse 20, 8152
Glattbrugg, Switzerland, CH;
За жиг бр. 78300 извршен је пренос на EDEN
RESEARCH PLC, 67C Innovation Drive, Milton Park,
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RQ, UK;
За жиг бр. 80064 извршен је пренос на
TRASTEVERE DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
спрат 4, 24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 70545 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;
За жиг бр. 70545 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;
За жиг бр. 70545 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, RS;
За жиг бр. 75883 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
Суботица, RS;
За жиг бр. 76923 уписана је лиценца на
NEMANJA RADOVIĆ PR VEB PORTALI MINEWEB
STUDIO KRALJEVO, Змајевачка бр. 15, 36000
Краљево, RS;

Упис лиценци
За жиг бр. 24720 уписана је лиценца на
UNIVERS-CO DOO BEOGRAD, Милана Решетара 9,
11080 Београд-Земун, RS;
За жиг бр. 53299 уписана је лиценца на SIMEX
ORIGINAL DOO SUBOTICA, Сегедински пут 80,
24000 Суботица, 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 27/2021 – 30/2021 (22.07.2021 – 12.08.2021.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1603014
(151) 22.04.2021
(540)

(111) 1603147
(151) 11.03.2021
(540)

MONGOOSE

BURGERAJ
(732) Danijela Stepić
(511) 25 29 30 32 43
(111) 1603053
(151) 12.05.2021
(540)

BKS Bank Connect
(732) BKS Bank AG
(511) 09 35 36 42
(111) 1603067
(151) 18.05.2021
(540)

Hydrafacial
(732) Edge Systems LLC
(511) 10
(111) 1603121
(151) 16.06.2021
(540)

Hisea
(732) China Tobacco Fujian
Industrial Co., Ltd
(511) 34

ЗИС / RS / IPO

(540)

(111) 1603239
(151) 28.05.2021
(540)

(732) DEDIENNE
AEROSPACE
(511) 07 09 12 37 39 41
42
(111) 1603034
(151) 21.04.2021
(540)

(732) Obschestvo s
ogranitchennoy
otvetstvennostyu «KDV
Nizhny Tagil»
(511) 30

TAVASCAN
(732) Enes Seker
(511) 30 43
(111) 1603150
(151) 09.03.2021
(540)

WILDBERRIES
(732) Limited Liability
Company «Wildberries»
(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 37 38 39 40 41
42 43 44 45
(111) 1603180
(151) 17.03.2021
(540)

Copperfield
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05
(111) 1603208
(151) 20.05.2021
(540)

BON TIME

(732) SEAT, S.A.
(511) 12 25 27 35
(111) 1603250
(151) 16.12.2020
(540)

CHANEL
(732) CHANEL
(511) 09 24 37 38 40 41
42 44 45
(111) 1603261
(151) 22.04.2021
(540)

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30
(111) 1603291
(151) 14.05.2021
(540)

Yangtze Memory
(732) Yangtze Memory
Technologies Co., Ltd.
(511) 35
(111) 1603301
(151) 16.06.2021
(540)

TECNOZOO
(732) TECNOZOO S.R.L.
(511) 05 31
(111) 1603269
(151) 19.05.2021
(540)

(732) Dongyang Yimei
Commodities.Co., Ltd
(511) 03
(111) 1603306
(151) 07.05.2021
(540)

VERIDIAN
(732) Anker Kassensysteme
GmbH
(511) 06 09 12 20
(111) 1603270
(151) 13.05.2021

(732) Chevron Phillips
Chemical Company LP
(511) 01 04 17
(111) 1603322
(151) 21.12.2020

211

Гласник интелектуалне својине 2021/8
Intellectual Property Gazette 2021/8

Ж
(540)

(111) 1603395
(151) 04.11.2020
(540)

(732) TURKSAT UYDU
HABERLESME KABLO
TV VE ISLETME
ANONIM SIRKETI
(511) 38 42

(732) TESYA S.P.A.
(511) 07 09 12 35 37 39
40 41 42

(111) 1603330
(151) 16.06.2021
(540)

(111) 1603399
(151) 09.12.2020
(540)

(111) 1603512
(151) 03.02.2021
(540)

(732) PERUTNINA PTUJ
d.o.o.
(511) 29 35 43
(111) 1603516
(151) 08.02.2021
(540)

(732) China Tobacco
Jiangsu Industrial Co., Ltd.
(511) 34

(732) KüchenTreff Einkauf
& Marketinggesellschaft
für Küche & Wohnen mbH
& Co. KG
(511) 07 08 11 16 20 21
35 36 37 41 42

(111) 1603391
(151) 12.04.2021
(540)

HOI
(732) Trisport AG
(511) 05 09 18 25 28 35
38 41
(111) 1603392
(151) 29.04.2021
(540)

(111) 1603405
(151) 15.12.2020
(540)

(732) Daimler AG
(511) 03 04 05 06 07 08
09 11 12 14 16 18 20
21 22 24 25 27 28 34
(111) 1603454
(151) 19.03.2021
(540)

DECAKILA

(111) 1603465
(151) 12.05.2021
(540)

212

(111) 1603734
(151) 11.02.2021
(540)

(732) SERHAT İTHALAT
VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 14

(732) Ehrmann SE
(511) 29 30 32

(111) 1603762
(151) 22.12.2020
(540)

(111) 1603520
(151) 29.04.2021
(540)

MERCEDESBENZ

(732) CHONGQING
AMITY MACHINERY
CO., LTD.
(511) 14

(732) GIORGIO ARMANI
S.P.A.
(511) 03 09 14 18 25 28
35 41

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP CO.,
LTD.
(511) 34

RMS

(111) 1603372
(151) 26.03.2021
(540)

(732) Best in Parking &
Real Estate AG
(511) 04 09 36 37 38 39

(111) 1603700
(151) 28.06.2021
(540)

HONOR
SuperCharge
(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09

(732) Legero Verwaltung
GmbH
(511) 18 25 35
(111) 1603657
(151) 25.05.2021
(540)

FEED
MICROPROCESS
ORS

(732) BASAL TEKNİK
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35 42
(111) 1603769
(151) 10.05.2021
(540)

COLOTECT

(732) PMI Nutrition
International, LLC
(511) 05

(732) BGI Genomics Co.,
Ltd. and Envelope Health
Biotechnology Co., Ltd.
(511) 01 05 42 44

(111) 1603671
(151) 25.05.2021
(540)

(111) 1603824
(151) 22.06.2021
(540)

PMI
(732) PMI Nutrition
International, LLC
(511) 05

laferme
(732) MYUNGIN
COSMETIC CO., LTD.
(511) 03

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1603833
(151) 14.06.2021
(540)

(540)

(732) The Absolut
Company Aktiebolag
(511) 33

(732) Kia Corporation
(511) 12
(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1603836
(151) 13.05.2021
(540)

(732) Liu, Chao
(511) 28
(111) 1603861
(151) 05.05.2021
(540)

Ж

(111) 1604172
(151) 13.05.2021
(540)

(111) 1604044
(151) 22.12.2020
(540)

(111) 1603938
(151) 30.04.2021
(540)

GUTMANN
(732) APELSON
APPLIANCES HK
LIMITED
(511) 07 11
(111) 1603950
(151) 28.06.2021
(540)

STELLARIS
ELITE

(732) BASAL TEKNİK
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 05 16 24 35
(111) 1604055
(151) 26.01.2021
(540)

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30
(111) 1604211
(151) 19.05.2021
(540)

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

(732) Pengfei Wang
(511) 25

(111) 1603868
(151) 25.04.2021
(540)

(111) 1604264
(151) 23.03.2021
(540)

(732) Zaozhuang Zaohui
Agricultural Products Co.,
Ltd.
(511) 35
(111) 1603878
(151) 16.04.2021
(540)

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP CO.,
LTD.
(511) 34
(111) 1603970
(151) 21.05.2021
(540)

ANDEXXA

(732) Atlantic Droga
Kolinska, Živilska
industrija, d.o.o.
(511) 29 30 35
(111) 1604081
(151) 13.05.2021
(540)

(732) Portola
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05

(732) Trina Solar Co., Ltd
(511) 09

(111) 1604013
(151) 04.06.2021
(540)

(111) 1604152
(151) 26.10.2020
(540)

(732) NE LAZIMSA
ELEKTRONİK
HİZMETLER VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 18
(111) 1604289
(151) 12.05.2021
(540)

Kugookirin
(732) Shenzhen Hengzhihe
Technology Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1604316
(151) 03.02.2021
(540)

Flavobac
(732) ROCKALL AG
(511) 30 35 43
(111) 1603931
(151) 14.06.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) MURPHY&NYE
INVESTMENTS S.A.
(511) 09 14 18 22 25 35

(732) Citrox Biosciences
Ltd
(511) 01 03 05 10
(111) 1604324
(151) 17.02.2021
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(540)

CoolFlex
(732) Matratzen Concord
GmbH
(511) 20 24
(111) 1604373
(151) 10.05.2021
(540)

(111) 1604391
(151) 07.01.2021
(540)

CLEAN CELLS
(732) CLEAN CELLS
(511) 05 10 41 42 44
(111) 1604453
(151) 21.05.2021
(540)

Klik do zdravlja
(732) Luka Kutle
(511) 05 09 35 36 38 41
42 44
(732) Exstase Großhandel
GmbH
(511) 30 32

(111) 1604456
(151) 03.05.2021
(540)

(732) Richter Gedeon Nyrt.
(511) 16 35 41

(111) 1604380
(151) 21.05.2021
(540)

(732) SUZHOU
KINGSWOOD
EDUCATION
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 02
(111) 1604387
(151) 09.03.2021
(540)

DÖRKEN
(732) Ewald Dörken AG
(511) 01 02 06 17 19 20
22 24 35 37 40 41
(111) 1604518
(151) 03.12.2020
(540)

CORFU

(732) SIRCA S.p.A.
(511) 01 02 17
(111) 1604630
(151) 20.05.2021
(540)

FONTI DI CRODO
(732) TERME DI CRODO
Srl
(511) 32
(111) 1604636
(151) 12.05.2021
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 10 16 19 20 21
(111) 1604530
(151) 26.04.2021
(540)

QS6

(111) 1604377
(151) 21.05.2021
(540)

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

(111) 1604503
(151) 26.03.2021
(540)

(111) 1604457
(151) 05.02.2021
(540)

Flaming Gems
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1604476
(151) 14.05.2021
(540)

EXEGER
(732) Exeger Operations
AB
(511) 06 07 09 11 12 14
19 20 25 37 40 42
(111) 1604493
(151) 12.05.2021
(540)

(732) Phillips Poland spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
(511) 09 12
(111) 1604536
(151) 02.12.2020
(540)

SAN FRANCISCO
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 10 16 19 20 21
(111) 1604574
(151) 12.05.2021
(540)

Time Machine
(732) Berišaj, napredne
informacijske rešitve, d.o.o.
(511) 14
(111) 1604617
(151) 03.12.2020
(540)

(732) Berišaj, napredne
informacijske rešitve, d.o.o.
(511) 14
(111) 1604643
(151) 03.12.2020
(540)

GENF
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 10 16 19 20 21
(111) 1604666
(151) 20.05.2021
(540)

revimed
(732) NOVUS SPIRITUS
d.o.o.
(511) 03 05 30 32
(111) 1604676
(151) 20.05.2021
(540)

FALUN
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 10 16 19 20 21

(732) WOOLRICH
OUTDOOR
FOUNDATION
(511) 35 36 41
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(111) 1604621
(151) 15.02.2021
(540)
(732) KDV-SPORT PTY
LTD
(511) 16 35 43

(732) Limited liability
company "Confectionery
Complex "Ozersky
souvenir"
(511) 30
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(111) 1604687
(151) 07.01.2021
(540)

CLEAN
BIOLOGICS
(732) CLEAN BIOLOGICS
(511) 05 10 41 42 44
(111) 1604713
(151) 05.05.2021
(540)

(732) GANZHOU
GANGDU SANITARY
CO.,LTD.
(511) 05
(111) 1604868
(151) 09.05.2021
(540)

LIQUID RETINA
XDR
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1604878
(151) 09.05.2021
(540)

(732) CCC.eu Sp. z o.o.
(511) 18 25 35
(111) 1604723
(151) 03.12.2020
(540)

SAN DIEGO
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 10 16 19 20 21
(111) 1604740
(151) 02.07.2021
(540)

Yangtze Memory
(732) Yangtze Memory
Technologies Co., Ltd.
(511) 09 42
(111) 1604782
(151) 03.06.2021
(540)

(732) JIAXING ALL-LINK
HOUSEWARE
PRODUCTS CO.,LTD
(511) 18 20 21 22 35
(111) 1604842
(151) 02.04.2021
(540)

FACETIME HD
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1604884
(151) 04.06.2021
(540)

GIOTTO
MOMENTI
(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30

(540)

HEPARNITOL
(732) Huvepharma EOOD
(511) 05
(111) 1605002
(151) 18.02.2021
(540)

TOYOTA SMART
CONNECT

ESMATIS
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1604940
(151) 05.11.2020
(540)

(732) Huvepharma EOOD
(511) 05
(111) 1604976
(151) 09.06.2021

(111) 1605211
(151) 31.05.2021
(540)

FORCE FACTOR
(732) Force Factor Brands
LLC
(511) 05
(111) 1605225
(151) 28.05.2021
(540)

(111) 1605064
(151) 30.04.2021
(540)

(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05

TEZSPIRE
(732) Amgen Inc.
(511) 05
(111) 1605072
(151) 19.05.2021
(540)

FILIMODE

(111) 1605235
(151) 07.05.2021
(540)

Cafelino
(732) LINEKS EOOD
(511) 30
(111) 1605244
(151) 28.05.2021
(540)

FILISEM
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu "TROLLAVTO"
(511) 01 02 03 04 17
(111) 1605136
(151) 24.12.2020
(540)

(732) Jiangsu DAYI Power
Tools CO., LTD
(511) 07 08 09 11
(111) 1604963
(151) 09.06.2021
(540)

(732) APROVIS Energy
Systems GmbH
(511) 01 07 11 37

(732) TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
(511) 09 12 38 39

(111) 1604912
(151) 28.05.2021
(540)

HYPERSOL

ЗИС / RS / IPO

Ж

(732) ARES LEATHER
FUR DERİCİLİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 18 25 35
(111) 1605175
(151) 12.04.2021
(540)

(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1605263
(151) 26.05.2021
(540)

BlueGuard
(732) Carl Zeiss Vision
GmbH
(511) 09
(111) 1605275
(151) 02.07.2021
(540)

(732) Guangzhou
Temeisheng Eiectronics
Co., Ltd.
(511) 07 09 11
(111) 1605294
(151) 09.05.2021
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(540)

ITUBE
(732) 24/7 apps Ltd.
(511) 09
(111) 1605309
(151) 02.06.2021
(540)

BIOQUELL QUBE
(732) ECOLAB
Deutschland GmbH
(511) 11
(111) 1605311
(151) 10.12.2020
(540)

(732) ZHEJIANG ZOJE
SEWING TECHNOLOGY
CO., LTD.
(511) 07

(111) 1605550
(151) 16.04.2021
(540)

BLACK DONUTS

(111) 1605374
(151) 03.06.2021
(540)

(732) Black Donuts
Engineering Oy
(511) 01 07 12 42

MagicBook
(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1605397
(151) 17.05.2021
(540)

(732) NEWPAL S.P.A.
(511) 16 17 20 35 39 40
(111) 1605578
(151) 16.02.2021
(540)

(111) 1605338
(151) 13.05.2021
(540)

(111) 1605659
(151) 23.02.2021
(540)

INA KOMPRINA
(732) INA - INDUSTRIJA
NAFTE, d.d.
(511) 04
(111) 1605666
(151) 23.02.2021
(540)

(732) Chal-Tec GmbH
(511) 09 10 18 25 28

(732) Zhejiang yifan piping
co., LTD
(511) 11 17 19

(111) 1605643
(151) 12.11.2020
(540)

(111) 1605418
(151) 08.03.2021
(540)

INA - 2 TAKTOL

(732) International Markets
Live Inc.
(511) 09 16 41

(732) EMERSON
PROCESS
MANAGEMENT S.R.L.
(511) 07 09 11 37 41

(111) 1605493
(151) 21.04.2021
(540)

(111) 1605583
(151) 02.02.2021
(540)

(732) INA Industrija nafte,
d.d.
(511) 04
(111) 1605676
(151) 10.05.2021
(540)

BEDNAR
DIRECTO
(732) Number 1 Logistics
Group S.p.A.
(511) 39
(111) 1605357
(151) 26.05.2021
(540)

GREENOVATION
(732) Opel Automobile
GmbH
(511) 12
(111) 1605370
(151) 23.04.2021
(540)

(732) BEDNAR FMT s.r.o.
(511) 07
(732) KOLIBA Trade, s.r.o.
(511) 29 30 35
(111) 1605519
(151) 01.10.2020
(540)

CARPATHIA
(732) Mgr. Beran Hanuš
(511) 09 12 18 25 28
(111) 1605539
(151) 12.11.2020
(540)

(732) Black Donuts
Engineering Oy
(511) 01 07 12 42
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(111) 1605599
(151) 29.06.2021
(540)

(732) Suzhou Xinlin
Elevator Tech Co., Ltd
(511) 07
(111) 1605678
(151) 11.05.2021
(540)

(732) ZKTECO CO., LTD.
(511) 09
(111) 1605615
(151) 06.04.2021
(540)

(732) MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH
& Co. KG
(511) 09 35 36 42

(732) Biolek Sp. z o.o.
(511) 05
(111) 1605691
(151) 22.06.2021
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VeraTemp
(732) LJCJ Pty Ltd as
trustee for Greene Family
Trust
(511) 10
(111) 1605709
(151) 25.02.2021
(540)

INA UKA
(732) INA-INDUSTRIJA
NAFTE d.d.
(511) 01 04
(111) 1605728
(151) 16.04.2021
(540)

NEWPAL
(732) NEWPAL S.P.A.
(511) 16 17 20 35 39 40
(111) 1605758
(151) 28.03.2021
(540)

(732) Global Natures
Pharma GmbH
(511) 03
(111) 1605760
(151) 25.05.2021
(540)

pipeRunner
(732) voestalpine Böhler
Welding Group GmbH
(511) 07
(111) 1605762
(151) 08.02.2021
(540)

DECAKILA
(732) CHONGQING
AMITY MACHINERY
CO., LTD
(511) 06 07 08 09 10 11
21 35
(111) 1605763
(151) 25.05.2021
(540)

CO-BRO

ЗИС / RS / IPO

(732) voestalpine Böhler
Welding Group GmbH
(511) 07

Ж
(540)

(111) 1605768
(151) 22.02.2021
(540)

FATEX
(732) FATEKS TERLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25

(732) INA - INDUSTRIJA
NAFTE, d.d.
(511) 01 02 03 04 05 39 42
(111) 1605773
(151) 05.07.2021
(540)

(111) 1605970
(151) 20.01.2021
(540)

(732) Jinjiang Haoyue shoes
and clothing trade Co., Ltd
(511) 25

(111) 1605973
(151) 21.05.2021
(540)

TUTA

(111) 1605872
(151) 13.05.2021
(540)

(732) TUTA LLC
(511) 37 39

(732) INA Industrija nafte,
d.d.
(511) 04

(732) AstraZeneca UK
Limited
(511) 05

(111) 1605816
(151) 01.06.2021
(540)

(111) 1605918
(151) 25.01.2021
(540)

(732) Public Joint Stock
Company "The Taganrog
Boiler-Making Works
"Krasny Kotelshchik"
(511) 06 07 11

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP CO.,
LTD.
(511) 34

(111) 1606015
(151) 30.04.2021
(540)

(111) 1605776
(151) 22.02.2021
(540)

INA - LANCOL

CHERKIZOVO 77

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1605836
(151) 15.06.2021
(540)

ERA
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 05

(732) LİDER PETFOOD
YEM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 31
(111) 1605952
(151) 05.07.2021
(540)

(111) 1605859
(151) 09.06.2021
(540)

(111) 1605869
(151) 07.05.2021

(732) PJSC «Cherkizovo
Group»
(511) 29
(111) 1606027
(151) 16.03.2021
(540)

(732) Great Vision
International Inc.
(511) 27
(111) 1606046
(151) 14.06.2021
(540)

HIPHORIUS
(732) DSM IP Assets B.V.
(511) 05 31

(111) 1606017
(151) 21.05.2021
(540)

(732) SHANGHAI
TOBACCO GROUP CO.,
LTD.
(511) 34

(732) Kia Corporation
(511) 12
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(111) 1606047
(151) 01.07.2021
(540)

(540)

(540)

(540)

(732) AstraZeneca AB
(511) 05
(111) 1606048
(151) 14.06.2021
(540)

(732) shopware AG
(511) 09 35 38 41 42 45

(732) Kia Corporation
(511) 12

(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32

(111) 1606054
(151) 10.04.2021
(540)

(111) 1606081
(151) 14.05.2021
(540)

(111) 1606117
(151) 27.05.2021
(540)

(111) 1606062
(151) 14.06.2021
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1606071
(151) 14.05.2021
(540)

(111) 1606186
(151) 08.03.2021
(540)

shopware
(732) FAIRNESS S.R.L.
(511) 03
(111) 1606133
(151) 24.02.2021
(540)

(732) Kardesler Kundura
Deri Mam. Imal. Paz. Ith.
Ihr. San. ve Tic. Ltd. Şti
(511) 18 25 35

(732) G.A. RICAMBI
S.P.A.
(511) 07

(732) shopware AG
(511) 09 35 38 41 42 45
(111) 1606246
(151) 08.03.2021
(540)

(732) shopware AG
(511) 09 35 38 41 42 45
(111) 1606259
(151) 08.01.2021
(540)

(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32
(111) 1606084
(151) 14.05.2021
(540)

(732) younikat GmbH
(511) 05 31
(111) 1606139
(151) 04.05.2021
(540)

TAWI
(732) PIAB AB
(511) 07 12

(732) MR Chemie GmbH
(511) 01 04 09
(111) 1606303
(151) 22.02.2021
(540)

(111) 1606141
(151) 26.03.2021
(540)

(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32
(111) 1606077
(151) 14.05.2021

(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32
(111) 1606107
(151) 08.03.2021

Dimal
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostyu «Kirovskij
zavod elektromagnitov
«DimAl»
(511) 07 09 37
(111) 1606156
(151) 25.02.2021
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(732) Gilead Sciences, Inc.
(511) 05 44
(111) 1606321
(151) 07.06.2021
(540)

VEC VITAL
ESSENTIAL
COSMETICS

ЗИС / RS / IPO
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(732) Aksenov Anton
Yurievich
(511) 03 05 42 44
(111) 1606325
(151) 19.04.2021
(540)

(111) 1606443
(151) 04.06.2021
(540)

VIRTUALIS
(732) Super League
Gaming, Inc.
(511) 41

Ж
(732) Thorn Lighting
Limited
(511) 09 11 42

(732) Resolve BioSciences
GmbH
(511) 01 05 42

(111) 1606503
(151) 04.06.2021
(540)

(111) 1606643
(151) 26.04.2021
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05

(111) 1606445
(151) 16.05.2021
(540)

(111) 1606655
(151) 14.05.2021
(540)

NINA FARINA
(732) Limited Liability
Company "Currency Com
Bel"
(511) 09 35 36 38 41 42

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy,
otvetstvennostyu "KDV
Yashkino"
(511) 30

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30

(111) 1606339
(151) 06.07.2021
(540)

(111) 1606452
(151) 09.06.2021
(540)

(111) 1606513
(151) 16.03.2021
(540)

AMOREMALL
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1606408
(151) 04.06.2021
(540)

ÏNAO

INFINISCENT
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1606457
(151) 28.05.2021
(540)

BADABUM

GLO ULTRA
(732) British American
Tobacco (Brands) Limited
(511) 34

(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32

(111) 1606543
(151) 03.06.2021
(540)

(111) 1606711
(151) 11.05.2021
(540)

MagicBook View

(732) Bora Creations S.L.
(511) 03 05 21

(732) MIND the KIDS
d.o.o. za usluge
(511) 09 28 41

(732) Honor Device Co., Ltd.
(511) 09

(111) 1606409
(151) 13.05.2021
(540)

(111) 1606483
(151) 09.06.2021
(540)

(111) 1606563
(151) 14.05.2021
(540)

EVUSHELD
(732) AstraZeneca UK
Limited
(511) 05
(111) 1606442
(151) 08.03.2021
(540)

(732) shopware AG
(511) 09 35 38 41 42 45

ЗИС / RS / IPO

INFINIFRESH

(732) Arla Foods amba
(511) 29 30 32
(111) 1606712
(151) 11.05.2021
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1606489
(151) 14.04.2021
(540)

(732) ÖBBPersonenverkehr AG
(511) 12 39

(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32

(111) 1606499
(151) 26.04.2021
(540)

(111) 1606597
(151) 23.04.2021
(540)

POPPACK

resolve-biosciences

(732) Arla Foods amba
(511) 29 30
(111) 1606713
(151) 11.05.2021
(540)

(732) Arla Foods amba
(511) 29 30
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(111) 1606776
(151) 17.05.2021
(540)

MINOKI
(732) Kamiki Drinks LLP
(511) 32 33
(111) 1606787
(151) 03.06.2021
(540)

(732) Nanchang Caishen
cases & Bags Co., Ltd
(511) 14 16 18
(111) 1606857
(151) 23.06.2021
(540)

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

(111) 1606988
(151) 20.05.2021
(540)

(111) 1607238
(151) 09.06.2021
(540)

Talking Ginger
(732) Outfit7 Limited
(511) 35
(111) 1607047
(151) 11.05.2021
(540)

(732) Honor Device Co., Ltd.
(511) 09 41
(111) 1607252
(151) 12.07.2021
(540)

(111) 1606900
(151) 18.01.2021
(540)

(732) SHUHUA SPORTS
CO., LTD.
(511) 28
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennost'yu "Babkiny
semechki"
(511) 30

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 29 30 31 32 33

(732) Suzhou Ge Ante
Lifting Machinery Co., Ltd.
(511) 07

(111) 1606805
(151) 18.05.2021
(540)

(111) 1606909
(151) 19.04.2021
(540)

(111) 1607073
(151) 10.06.2021
(540)

UBOX

ACKERMANN

(732) Hansgrohe SE
(511) 11

(732) Marco Seitz
(511) 23 24 26

(111) 1606811
(151) 20.05.2021
(540)

(111) 1606936
(151) 07.06.2021
(540)

Talking Ben

Prowly

(732) Outfit7 Limited
(511) 35

(732) SEMrush Inc.
(511) 35 42

(111) 1606819
(151) 20.05.2021
(540)

(111) 1606959
(151) 10.03.2021
(540)

Talking Angela
(732) Outfit7 Limited
(511) 35
(111) 1606824
(151) 02.07.2021
(540)

(732) ZHEJIANG AKKO
STAR ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD
(511) 09
(111) 1606971
(151) 14.05.2021
(540)

Servfaces
(732) servFaces Holding
GmbH & Co. KG
(511) 01 02 03 35 37 40
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SOFT ROCK

(111) 1607254
(151) 17.05.2021
(540)

(732) Honor Device Co., Ltd.
(511) 09 41
(111) 1607257
(151) 24.05.2021
(540)

(732) UAB "Narbutas
International"
(511) 20
(111) 1607098
(151) 17.06.2021
(540)

(732) Walter AG
(511) 07

(732) BIOTEKE
CORPORATION (WUXI)
CO., LTD
(511) 10
(111) 1607291
(151) 08.06.2021
(540)

(111) 1607223
(151) 24.06.2021
(540)

(732) Suisselle SA
(511) 05 10
(111) 1607234
(151) 01.07.2021
(540)

(732) PROCAFFE d.o.o.
(511) 30
(111) 1607316
(151) 08.01.2021
(540)

T-Mate
(732) TOYOTA MOTOR
EUROPE, en abrégé TME
(511) 09 12 37

ЗИС / RS / IPO
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(732) ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 05
(111) 1607331
(151) 05.07.2021
(540)

(732) YU MIN
(511) 03
(111) 1607332
(151) 17.05.2021
(540)

(111) 1607411
(151) 07.05.2021
(540)

(732) SERUM INSTITUTE
OF INDIA PRIVATE
LIMITED
(511) 05
(111) 1607423
(151) 22.01.2021
(540)

(111) 1607381
(151) 04.06.2021
(540)

(111) 1607482
(151) 15.03.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1607668
(151) 30.03.2021
(540)

(111) 1607594
(151) 02.06.2021
(540)

(732) Qiancheng Zhijia
Tires Co., Ltd.
(511) 12
(111) 1607596
(151) 23.06.2021
(540)

(732) Foshan Haitian
Flavouring & Food Co.,
Ltd.
(511) 30 31 32 33
(111) 1607699
(151) 15.04.2021
(540)

(732) Siemens Mobility
GmbH
(511) 12
(111) 1607603
(151) 05.07.2021
(540)

HYLO LIPID

(111) 1607525
(151) 14.04.2021
(540)

(732) Ursapharm
Arzneimittel GmbH
(511) 03 05
(732) Shandong Shengfuji
Foods Co.,Ltd.
(511) 30

(732) Bitpanda GmbH
(511) 09 35 36 42

(732) TOYA SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 07 08 11 21

(732) KAYRA METAL
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 06 19
(111) 1607726
(151) 17.05.2021
(540)

(732) Salikhov Irek
Faritovich
(511) 01 04 37

(111) 1607536
(151) 19.05.2021
(540)

(732) LFP GmbH
(511) 16 31 35

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 09 14 18 21 24 25
27 28 35

Vectrain

(732) Guangdong Qihua
Industrial Equipment Co.,
LTD
(511) 07
(111) 1607403
(151) 22.06.2021
(540)

(732) CAODURO CARLO
and CAODURO PAOLO
(511) 06 19

INBET

(111) 1607355
(151) 31.12.2020
(540)

(732) HALİL AYDENİZ<S
and YAS ELVAN
(511) 03 05 14 16 35

(111) 1607554
(151) 01.06.2021
(540)

SMOKE ARIES

(732) INBET GROUP LTD
(511) 09 16 28 35 38 41
42
(732) FUJIAN
HONGXINGERKE
SPORTS GOODS CO.,
LTD.
(511) 25

Ж

(111) 1607632
(151) 07.07.2021
(540)

(732) JUN, SangHun
(511) 03

(111) 1607729
(151) 18.12.2020
(540)

(732) Impex Barneveld B.V.
(511) 06 07 09 11 35
(111) 1607744
(151) 12.03.2021
(540)

(111) 1607661
(151) 05.02.2021
(540)

Sportness
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(732) FAST RETAILING
CO., LTD.
(511) 16 24 25 26 35 39
40 41 42 45
(111) 1607747
(151) 30.06.2021
(540)

GOAT
(732) 1661, Inc.
(511) 25
(111) 1607802
(151) 11.06.2021
(540)

(732) Casa Vinicola Zonin
S.p.a.
(511) 33
(111) 1607821
(151) 16.06.2021
(540)

(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(732) Chevron Phillips
Chemical Company LP
(511) 01 04 17
(732) Saxo Bank A/S
(511) 36
(111) 1607794
(151) 15.06.2021
(540)

222

(111) 1607806
(151) 28.05.2021
(540)

PRINCIPI DI
BUTERA

(540)

(111) 1607852
(151) 28.05.2021
(540)
(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 11
(111) 1607837
(151) 07.06.2021

(732) Symphony Group
d.o.o. Sarajevo
(511) 42

ЗИС / RS / IPO
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 936432
(540)

ENVISTA
(732) BAUSCH & LOMB
INCORPORATED
(511) 10
(111) 1602315
(540)

AMZEVNA
(732) SANOFI
(511) 05

(732) Les Mills
International Limited
(511) 09 25 41

(111) 1311519
(540)

(111) 1456928
(540)

(111) 1239074
(540)

(732) eleven teamsports
GmbH
(511) 18 25 28 35 45
(111) 1254107
(540)

(732) TORREFAZIONE
CAFFE' EXCELSIOR SRL
(511) 30
(111) 1321404
(540)

TIBSOVO
(732) BIOFARMA
(511) 05

(111) 1071512
(540)

(732) Bielenda Kosmetyki
Naturalne Sp. z o.o.
(511) 03
(111) 1462165
(540)

(111) 1333732
(540)
(732) FDS d.o.o., Sarajevo
(511) 34

(732) eleven teamsports
GmbH
(511) 18 25 28 35 45
(732) Mefro
Metallwarenfabrik
Fischbacher GmbH
(511) 07 12
(111) 1086407
(540)

(111) 1256535
(540)

SPEERSTA

(732) "ROSA IMPEX"
OOD
(511) 03 05

STRIAL
(732) COMPAGNIE
GENERALE DES
ETABLISSEMENTS
MICHELIN
(511) 12
(111) 1232308
(540)

BODYBALANCE
ЗИС / RS / IPO

TIVDAK

(732) Al-Namura, spol. s
r.o.
(511) 05 32

(732) Seagen Inc.
(511) 05 42

(111) 1348656
(540)

(111) 1515315
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1283214
(540)

(111) 1186370
(540)

(111) 1463518
(540)

(732) Gottfried Stiller GmbH
(511) 11 19 20 21 35 37
(111) 1431459
(540)

ASTRONODE
(732) Obshestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu "JUNITED GROUP"
(511) 07 09 11 35

(732) Astrocast SA
(511) 09 38 42
(111) 1441685
(540)

(111) 1296047
(540)

Kuntze Instruments
(732) Kuntze Instruments
GmbH
(511) 07 09 11 38

(732) Guangdong
Dongpeng Holdings
Company Limited
(511) 02 19 37

(732) Adecco Group AG
(511) 35 41
(111) 1550129
(540)

CLIMOTION
(732) Caprice
Schuhproduktion GmbH &
Co. KG
(511) 25
(111) 1554241
(540)

RADISSON
INDIVIDUALS
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(732) RADISSON
HOSPITALITY BELGIUM
BV/SRL
(511) 43
(111) 1555760
(540)

(732) Jiangsu Jiejie Tools
Co., Ltd
(511) 07
(111) 1565086
(540)

SMARTSREDA
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
"MARKETPLACE
SREDA"
(511) 06 07 19 20 21 28
35 40
(111) 1566986
(540)

(732) ROCA SANITARIO,
S.A.
(511) 11 20 21
(732) Radisson Hospitality
Belgium B.V. / S.R.L.
(511) 43
(111) 1576917
(540)

LUCY
(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 06 11 20

ITUOZO
(732) Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
(511) 05
(111) 1571815
(540)

224

(111) 1596299
(540)

(732) FENDI S.R.L.
(511) 03 09 14 18 20 25
(111) 1598585
(540)

(732) L'OREAL
(511) 44

(732) KOMATSU LTD.
(511) 08 09 14 16 18 21
24 25 28
(111) 1584233
(540)

(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 10

(111) 1569294
(540)

(732) ROCA SANITARIO,
S.A.
(511) 11 20 21

(111) 1578230
(540)

CONTIVUE

(732) Red Bull GmbH
(511) 32

(111) 1594208
(540)

(111) 1602241
(540)
(732) RAUTUREAU
APPLE SHOES, société
par actions simplifiée
(511) 18 25

(732) SANOFI
(511) 05

(111) 1596392
(540)

(111) 1070089
(540)

(111) 1591039
(540)

(732) GUANGDONG
TAYO MOTORCYCLE
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 04 06 07 09 12 18
24 25 28 35 41 43

FREE LANCE
(732) RAUTUREAU
APPLE SHOES, société
par actions simplifiée
(511) 25
(111) 1593686
(540)

GRAVENA

AMYFORZA

(732) RAUTUREAU
APPLE SHOES, société
par actions simplifiée
(511) 18 25
(111) 1596817
(540)

ЗИС / RS / IPO
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

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) 11543
(51) 14-06
(21) Д-2020/114
(15) 24.3.2021.
(22) 12.11.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/114 12.11.2020. 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, 11000 Beograd, RS.

(11) 11545
(51) 14-06
(21) Д-2020/116
(15) 25.3.2021.
(22) 13.11.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/116 13.11.2020. RS
(54) POSTOLJE 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, 11000 Beograd, RS.
(11) 11544
(51) 14-06
(21) Д-2020/115
(15) 25.3.2021.
(22) 12.11.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/115, 12.11.2020. 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, 11000 Beograd, RS.
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(11) 11546
(51) 14-06
(21) Д-2020/117
(15) 26.3.2021.
(22) 13.11.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/117 13.11.2020. RS
(54) POSTOLJE 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, 11000 Beograd, RS.
(11) 11548
(51) 06-01
(21) Д-2020/129
(15) 5.4.2021.
(22) 29.12.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/129 29.12.2020. RS
(54) KLUPA
(73) UROŠ BRANKOVIĆ, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000, Kraljevo, RS.
(72) UROŠ BRANKOVIĆ, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000, Kraljevo, RS.

(11) 11547
(51) 06-01
(21) Д-2021/2
(15) 5.4.2021.
(22) 8.1.2021.
(30) 1
(28) Д-2021/2 8.1.2021. RS
(54) KLUPA SA NASLONOM
(73) UROŠ BRANKOVIĆ, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000, Kraljevo, RS.
(72) UROŠ BRANKOVIĆ, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000, Kraljevo, RS.
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(11) 11549
(51) 06-01
(21) Д-2020/127
(15) 22.12.2021.
(22) 22.12.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/127 22.12.2020. RS
(54) KLUPA
(73) UROŠ BRANKOVIĆ, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000, Kraljevo, RS.
(72) UROŠ BRANKOVIĆ, Cara Dušana 31/1/1/3,
36000, Kraljevo, RS.
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(11) 11550
(51) 12-15
(21) Д-2020/125
(15) 7.4.2021.
(22) 18.12.2020.
(30) 1
(28) Д-2020/125 18.12.2020. RS
(54) PNEUMATIK
(73) COOPER TIRE&RUBBER COMPANY, 701
Lima Avenue Findlay, Ohio 45840, US.
(72)JAMIE L. HARRIS, Chippenham, Velika Britanija.
(74) Zoran Naumović,
Bulevar Oslobođenja 129, Beograd
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.07.2021 - 15.08. 2021.године:

Ignatiev Str., Sofia, Bugarska, BG, престао је да важи
дана 30.1.2021. године.

Дизајн број 10425 чији је носилац INAINDUSTRIJA NAFTE, d.d., Avenija Većeslava
Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR, престао је да важи
дана 9.2.2021. године.

Дизајн број 10667 чији је носилац
CARLSSBERG SRBIJA DOO, Proleterska 17, 21413
Čelarevo, RS, престао је да важи дана 25.1.2021.
године.

Дизајн број 10235 чији је носилац
BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., Sofia, Bugarska, BG, престао је да важи
дана 30.1.2021. године.

Дизајн број 10730 чији је носилац Schwan
STABILO Schwanhäußer GmbH & Co KG, ,
Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg , DE, престао је да
важи дана 9.2.2021. године.

Дизајн број 10237 чији је носилац
BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., Sofia, Bugarska, BG, престао је да важи
дана 30.1.2021. године.

Дизајн број 10769 чији је носилац ĆALIĆ
Miroslav, D. Ržanica, 37230 Aleksandrovac, RS,
престао је да важи дана 14.2.2021. године.

Дизајн број 10238 чији је носилац
BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., Sofia, Bugarska, BG, престао је да важи
дана 30.1.2021. године.
Дизајн број 10239
BULGARTABAC HOLDING

ЗИС / RS / IPO

чији је носилац
GROUP, 62 Graf

Дизајн број 11097 чији је носилац DRINA
PLASTIKA-86 DOO, Četvrta industrijska 7, 22330
Nova Pazova, RS, престао је да важи дана 8.2.2021.
године.
Дизајн број 10433 чији је носилац
UNMANNED SYSTENS AG, Baarernattstrasse 10, CH6300 Zug, CH, престао је да важи дана 2.2.2021.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
16.07.2021 - 15.08. 2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
11409 промењена је у MBRAINTRAIN DOO, Savska
19G/3, 11000 Beograd-Savski venac, RS;
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