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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)

ЗИС / RS / IPO
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

Recommendation concerning
bibliographic data
relating to trademarks - WIPO St. 60

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

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

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-365
(220) 06.03.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD , Астрид
Линдгрен 11, Београд, RS
(740) Адвокат Никола М. Вукотић, Влајковићева
12, Београд
(540)

(531) 26.04.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; ажурирање
и одржавање податка у рачунарским базама
података; ажурирање огласних материјала; анализе
цена и трошкова; ангажовање спољних фирми за
административно
управљање
компанијама;
дактилографске услуге; дизајнирање рекламног
материјала; дистрибуција рекламног материјала;
дистрибуција узорака; договарање претплате за
услуге телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена
за
рекламирање
у
средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног
простора; изнајмљивање продајних штандова;
израда извода са рачуна; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези
са избором особља; консултације у вези са
6

пословним
организовањем;
консултације
у
пословном управљању; манекенске услуге у циљу
рекламирања или продајних промоција; маркетинг;
маркетинг
у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања;
непосредно
оглашавање
путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце
и продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; обрада текста; обрачун пореза;
оглашавање;
оглашавање
на
отвореном;
оглашавање плаћањем по клику [рау рег click
оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; оптимизација претраживача за промоцију
продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет
странице; организовање изложби за привредне или
рекламне потребе; организовање модних ревија у
промотивне сврхе; организовање сајмова у
комерцијалне или рекламне сврхе; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне информације;
пословне процене; пословно управљање за
независне пружаоце услуга; пословно управљање
за спортисте; пословно управљање за сценске
уметнике; пословно управљање и организационо
саветовање; пословно управљање програмима
рефундирања за друге; пословно управљање
хотелима; преговарање и закључивање пословних
трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама
за друге; привремено пословно управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање 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 пословних
информација
путем
Интернет
странице;
психолошко тестирање за избор запослених;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
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радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко
телевизије;
рекламирање
слањем
наруџбеница; саветодавне услуге у пословном
управљању; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске
услуге; система ција информација у компјутерским
базама података; стенографске услуге; стручне
услуге о пословној ефикасности; тражење
спонзорства; умножавање докумената; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге
агенција
за
пружање
пословних
информација; услуге агенција за увоз и извоз;
услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског
материјала; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге заказивања састанака
[канцеларијске услуге]; услуге комерцијалног
лобирања; услуге корпоративне комуникације;
услуге малопродаје уметничких дела од стране
уметничких
галерија;
услуге
малопродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа
са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге
онлајн малопродаје дигиталне музике која се
преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје
мелодије звона које се преузимају са интернета;
услуге онлајн малопродаје претходно снимљене
музике и филмова који се преузимају са интернета;
услуге
подсећања
на
уговорене
састанке
[канцеларијски послови]; услуге подуговарања,
аутсорсинг
[помоћ
у пословању];
услуге
пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге
пословног посредовања које се односе на
повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства; услуге посредовања у трговини; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
услуге праћења штампе; услуге пресељења
пословног седишта; услуге претплате на новине за
друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје
путем лицитације; услуге рекламних агенција;
услуге телемаркетинга; услуге телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
36 банкарске услуге; банкарске хипотеке; давање
попуста трећим лицима у објектима кроз употребу
чланских
карти;
депозити
драгоцености;
електронски пренос средстава; зајмови на рате;
здравствено осигурање; издавање вредносних
бонова; издавање кредитних картица; издавање
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пословног простора [непокретности]; издавање
путничких чекова; изнајмљивање заједничких
канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
инвестирање капитала; инвестирање средстава;
инвестициони фондови; информације о осигурању;
клириншки послови [финансије]; консултације о
осигурању; најам апартмана; нотирање цена на
берзи; нумизматичка процена; обавештења о
карбон кредитима; обрада плаћања извршених
кредитним картицама; обрада плаћања извршен их
платним
картицама;
онлајн
банкарство;
организовање новчаних прикупљања; организовање
финансирања за грађевинске пројекте; осигурање
живота; осигурање од пожара; осигурање од
последица несрећног случаја; позајмљивање уз
заложно
обезбеђење;
поморско
осигурање;
посредовање на берзи; посредовање у осигурању;
посредовање у промету некретнина; посредовање у
промету са хартијама од вредности; прикупљање
прилога за добротворне фондове; провера чекова;
процена антиквитета [старина]; процена накита;
процена накнада штете [финансијска процена];
процена некретнина; процена поштанских марака;
процена уметничких дела; пружање информација о
финансијама путем интернет странице; трговање
акцијама и обвезницама; убирање најамнине
[станарине];
управљање
непокретностима;
управљање стамбеним зградама; услуге агенција за
изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција
за наплату дугова; услуге агенција за промет
некретнина; услуге актуара; услуге берзанског
посредовања; услуге давања гаранције; услуге
залагаоница; услуге исплате пензија; услуге
јемства; услуге кредитних агенција; услуге
мењачница; услуге осигурања; услуге пословне
ликвидације, финансијске; услуге саветовања у
вези са задуживањем; услуге финансирања; услуге
фондова узајамне помоћи; услуге чувања у
сефовима;
услуге
штедионица;
факторинг;
фидуцијарни послови; финансијска истраживања;
финансијска
процена
непосеченог
дрвета;
финансијска процена развојних трошкова у
нафтној,
гасној
и
рударској
индустрији;
финансијске анализе; финансијске информације;
финансијске консултације; финансијске процене
одговора на позиве за подношење понуда;
финансијске процене [осигурање, банкарство,
некретнине]; финансијске услуге при царинском
посредовању;
финансијско
спонзорисање;
финансијско процењивање вуне; финансијско
управљање; финансијско управљање исплатама
надокнаде за друге; финансирање зајмова;
финансирање лизинга; фискално процењивање.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дистрибуција филмова; дресирање животиња;
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електронско издаваштво; забава посредством
радија; извођење представа варијетеа; извођење
представа уживо; извођење циркуских представа;
издавање књига; издавање лаке ронилачке опреме;
издавање опреме за стадионе; издавање спортске
опреме, осим возила; издавање текстова, осим
рекламних текстова; издавање тениских терена;
изнајмљивање
акваријума
за
ентеријере;
изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака;
изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање
видео
трака;
изнајмљивање
играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање
опреме за играње; изнајмљивање опреме за
осветљавање позоришних и телевизијских студија;
изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање
радио и телевизијских апарата; изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање
спортских терена; изнајмљивање сценског декора;
изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање
филмова; информације из области забаве и
разоноде; информације о рекреацији; информисање
о образовању; испитивање обучености корисника
за управљање дроновима; испити из области
образовања; клупске услуге [забавне или
образовне]; компоновање музике; културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима;
образовне услуге које пружају асистенти за лица са
посебним потребама; обука гимнастике; обука
[тренирање]; омогућавање коришћења онлајн видео
записа, који се не могу преузимати; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може
преузимати; онлајн издавање електронских књига и
часописа; организовање балова; организовање и
вођење колоквијума; организовање и вођење
конгреса; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење образовних форума ужива;
организовање и вођење радионица (обука];
организовање изложби за културне или образовне
потребе; организовање и спровођење концерата;
организовање костимираних забавних догађаја;
организовање лутрије; организовање модних ревија
за забавне сврхе; организовање представа,
свечаности (услуге импресарија]; организовање
разгледања у пратњи водича; организовање
спортских такмичења; организовање такмичења
(образовних
или
забавних];
организовање
такмичења у лепоти; организовање тура пењања са
водичем; оркестарске услуге; писање песама;
писање сценарија; писање сценарија, изузев за
рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава (забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање
џудоа;
позоришна
продукција;
покретне библиотеке; практична настава (обука
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путем демонстрације]; превођење; пренос знања и
искуства (обучавање]; припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање услуга аутомата за аркадне игрице; пружање
услуга казина (игре на срећу]; режирање филмова,
осим рекламних филмова; резервисање седишта за
приредбе, свечаности; религијско образовање; сада
обука [подучавање о чајној церемонији]; снабдевање
опремом за рекреацију; снимање видеорекордером;
стављање на располагање игралишта и опреме за
голф; телевизијска забава; титловање; тумачење
језика знакова; услуге агенција за продају карата
(разонода]; услуге биоскопа; услуге графичке обраде,
осим у рекламне сврхе; услуге дискотека; услуге диск
џокеја; услуге забаве које пружају кампови за одмор;
услуге забављача; услуге забавних паркова; услуге
зоолошких вртова; услуге игара на срећу; услуге
игара пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге
караока; услуге калиграфије; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; услуге личног
тренера [фитнес тренинг]; услуге модела за уметнике;
услуге монтаже видео записа за манифестације;
услуге музеја (презентације, изложбе]; услуге ноћних
клубова [забава]; услуге обдан ишта; услуге
образовања које пружају школе; услуге обуке које се
пружају путем симулатора; услуге омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге разоноде;
услуге
репортерског
извештавања;
услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; Услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2020-375
(220) 09.03.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Павле Радановић, Вере Павловић 1,
21000, Нови Сад, RS
(540)
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(531) 05.03.04; 05.03.14; 27.05.01; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.02
(591) златна- ЦМYК 0,19,100,0; црвена-ЦМYК
27,100,100,27.
(511) 41 онлајн издавање часописа или дневника
[услуге веблога]; електронске издавачке услуге;
електронско издаваштво; издавање аудио књига;
издавање билтена; издавање брошура; издавање
видео камера; издавање годишњака; издавање
докумената у области образовања, науке, јавног
права
и
друштвених
питања;
издавање
електронских књига и он-лајн периодичних
часописа; издавање електронских књига и он-лајн
часописа; издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске
мреже; издавање електронских онлајн периодичних
издања; издавање електронских публикација;
издавање електронских часописа; издавање
журнала; издавање журнала, књига и приручника
из области медицине; издавање интернет часописа;
издавање информативних листова; издавање и
уређивање књига; издавање и уређивање књига,
новина и периодичних часописа; издавање и
уређивање књига, новина и часописа; издавање и
уређивање магазина; издавање и уређивање новина;
издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање и уређивање штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање календара; издавање каталога; издавање
књига; издавање књига и магазина; издавање књига
и часописа; издавање књига, магазина, годишњака
и журнала; издавање књига, периодичних издања,
часописа, новина и билтена; издавање књига,
часописа и других текстова, осим рекламних
текстова; издавање књига, часописа и новина на
интернету; издавање лаке ронилачке опреме;
издавање модних магазина у забавне сврхе;
издавање мултимедијалног материјала он-лајн;
издавање научних магазина; издавање научних
магазина који се односе на медицинску
технологију; издавање научно-информативних
часописа; издавање новина; издавање образовних
материјала; издавање опреме за стадионе; издавање
партитура; издавање периодичних часописа;
издавање периодичних часописа и књига у
електронском формату; издавање периодичних
часописа, каталога и проспеката; издавање
приручника; издавање приручника за образовање и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање
проспеката;
издавање
рекламног
материјала за потребе забаве и подучавања;
издавање спортске опреме, осим возила; издавање
текста песама у облику књиге; издавање текста
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песама у форми партитуре; издавање текстова и
слика, и у електронском формату, осим за рекламне
потребе; издавање текстова, осим рекламних
текстова; издавање тениских терена; издавање
уредничког садржаја за странице којима се
приступа путем глобалне рачунарске мреже;
издавање уџбеника; издавање часописа; издавање
часописа за потрошаче; издавање часописа и књига
у електронском формату; издавање часописа у
електронском формату; издавање часописа у
електронском формату на интернету; издавање
штампаних
именика;
издавање
штампаног
материјала; издавање штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање
штампаног материјала, и у електронском формату,
осим у рекламне сврхе; издавање штампаног
материјала, осим рекламних текстова; издавање
штампаног материјала, осим рекламних текстова, у
електронском формату; издавање штампаног
материјала у електронском формату; издавање
штампаног материјала у електронском формату на
интернету; издавачке услуге; издавачке услуге за
дигиталну видео, аудио и мултимедијалну забаву;
издавачке услуге, осим штампања; мултимедијално
издавање дневника; мултимедијално издавање
електронских издања; мултимедијално издавање
књига; мултимедијално издавање књига, магазина,
дневника и електронских издања; мултимедијално
издавање магазина; мултимедијално издавање
магазина, часописа и новина; мултимедијално
издавање новина; мултимедијално издавање
штампаног материјала; омогућавање приступа
онлајн издањима у облику новинских чланова за
децу, која се не могу преузети; онлајн електронско
издавање књига и периодичне штампе; онлајн
издавање електронских књига и часописа; онлајн
издавање електронских магазина; онлајн издавање
електронских
новина;
онлајн
издавање
електронских часописа; пружање електронских
издања, која се не могу преузети, са глобалне
рачунарске мреже; пружање електронских издања,
која се не могу преузети, са интернета; уређивање
периодичних издања; услуге музичког издаваштва;
услуге он-лајн дигиталног издаваштва; вођење
образовних семинара; вођење радионица и
семинара; вођење радионица и семинара за
уметничко процењивање; вођење радионица и
семинара на тему личне свести; вођење радионица
и семинара на тему самосвести; вођење семинара;
вођење семинара за обуку; вођење семинара у
области онкологије; договарање, реализација и
организација семинара; договарање, реализација и
организација семинара, предавања, презентација и
симпозијума у вези са подучавањем језика;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара; одржавање часова, часова под
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рукодством реномираних мајстора, радионица,
семинара и кампова из области јоге; омогућавање
онлајн семинара обуке; организовања и уређивање
семинара, конференција, курсева обуке и даљег
усавршавања;
организовање
и
вођење
конференција,
семинара
и
симпозијума;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење радионица и семинара;
организовање и вођење радионица и семинара о
личној свести; организовање и вођење радионица и
семинара о самоспознаји; организовање и вођење
семинара за обуку; организовање изложби,
конгреса, семинара и конференција за културне и
забавне потребе; организовање изложби, семинара
и конференција; организовање и реализација
колоквијума, конференција, конгреса, семинара,
симпозијума радионица за обуку; организовање и
реализација
конференција
и
семинара;
организовање
и
реализација
конференција,
конвенција,
образовних
изложби,
часова,
предавања, семинара и радионица за обуку;
организовање
и
реализација
конференција,
конгреса, концерата, симпозијума, семинара,
курсева обуке, часова и предавања; организовање и
реализација конференција, конгреса, семинара и
радионица за обуку; организовање и реализација
конференција, конгреса, симпозијума и семинара;
организовање и реализација радионица, туторијала,
семинара и конференција; организовање и
реализација семинара и радионица за обуку;
организовање и реализација семинара, конгреса,
конференција и симпозијума; организовање и
реализација семинара, конференција и изложби за
културне и образовне потребе; организовање и
реализација семинара, конференција, курсева за
обуку и усавршавање; организовање и реализација
семинара, радионица [образовних], конгреса,
колоквијума, курсева учења на даљину и изложби
за културне потребе; организовање образовних
семинара; организовање радионица и семинара;
организовање радионица и семинара о личној
свести; организовање радионица и семинара о
самоспознаји;
организовање
семинара;
организовање семинара за обуку; организовање
семинара из области онкологије; организовање
семинара и конференција; органозивање и вођење
семинара из области онкологије; припрема и
вођење семинара; пружање образовних курсева,
предавања, семинара и програма за обуку младих;
стручно саветовање и информационе услуге које се
односе на уређивање, вођење и организовање
семинара; уређивање, вођење и организовање
конференција, конгреса, колоквијума, радионица
[обука], семинара и симпозијума; електронске
публикације са информацијама о широком распону
тема на мрежи; електронске публикације текстова и
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штампаног материјала, осим рекламних текстова,
на интернету; изнајмљивање електронских апарата
за игре на срећу; образовање и обука у области
обраде електронских података; он-лајн публикације
електронских књига; организација такмичења у
електронским играма; пружање електронских
публикација које се не могу преузети; пружање
електронских публикација које се не могу преузети
са глобалне рачунарске мреже или путем
интернета; пружање електронских публикација које
се не могу преузети, у вези са подучавањем језика;
пружање информација у вези са забавом путем
електронских средстава; пружање услуга он-лајн
електронских публикација, које се не могу
преузети,
у
области
музике;
уређивање
електронских књига; уређивање електронских
публикација; уређивање књига и електронских
публикација; услуге електронских игара које пружа
глобална
комуникацијска
мрежа;
услуге
електронских игара путем интернета; услуге
електронских игара путем интернета или друге
комуникацијске мреже; услуге омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу преузимати; објављивање онлајн прегледа из
области забаве; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати;
омогућавање коришћења онлајн музике, која се не
може преузимати; омогућавање онлајн уметничких
изложби у културне или образовне сврхе;
омогућавање
привремене
употребе
онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; омогућавање привременог коришћења
онлајн игрица које се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа онлајн видео
садржајима из области финансија, који се не могу
преузети; омогућавање приступа онлајн видео
садржајима који се не могу преузети; омогућавање
приступа онлајн магазинима који садрже
информације из области компјутерских игара и
који се не могу преузети; омогућавање приступа
онлајн магазинима који се не могу преузети;
омогућавање приступа онлајн стриповима који се
не могу преузети; онлајн библиотекарске услуге;
онлајн пружање услуга игрица виртуелне
стварности путем рачунарске мреже; онлајн услуге
академске библиотеке; онлајн услуге забаве; онлајн
услуге
референтне
библиотеке;
пружање
информација о онлајн образовању; пружање онлајн
видео садржаја који се баве јогом а истовремено се
не могу преузети путем интернета; пружање онлајн
информација из области забаве; пружање онлајн
информација из области образовања; пружање
онлајн информација из области тренирања;
пружање онлајн услуга подучавања; пружање
услуга онлајн илустрованих романа, који се не могу
преузети; пружање услуга онлајн компјутерских
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игара; пружање услуга онлајн стрипова, који се не
могу преузети; услуге библиотека за онлајн
претраживања; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге онлајн коцкања; обука из
области дизајна; информације које се односе на
забаву у вези са рачунарским играма које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или глобалне комуникацијске мреже; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на
интернету са рачунарске базе података или
интернета путем телевизијских или радио
програма; пружање вести и информација у вези са
рвањем путем глобалне рачунарске мреже;
пружање информација, коментара и чланака у
области музике путем рачунарских мрежа;
пружање информација он-лајн у вези са
рачунарским играма и рачунарским додацима за
игре; пружање он-лајн информација у области
забаве рачунарским играма; пружање подучавања
из области рачунара путем видео конференције;
пружање подучавања из области рачунара путем
дописних курсева; пружање услуге оспособљавања
путем глобалне рачунарске мреже; услуге игара
које
се
пружају
комуникацијом
помоћу
рачунарских терминала или мобилних телефона;
услуге игара које се пружају на интернету са
рачунарске мреже за потребе забаве и
усавршавања; услуге игара које се пружају на
интернету са рачунарске мреже или мреже мобилне
телефоније; услуге игара које се пружају преко
рачунарских мрежа и глобалних комуникацијских
мрежа; услуге образовне обуке за рад са
рачунарима; услуге обуке за коришћење рачунара;
услуге обуке за употребу и рад са рачунарима и
процесорима података; услуге обуке у области
развоја рачунарских програма; часови употребе
рачунаљке.
42 дизајнирање, креирање, хостинг и одржавање
веб сајтова за друге; дизајнирање, креирање,
хостинг и одржавање Интернет сајтова за трећа
лица; дизајн и хостинг веб портала; изнајмљивање
меморијског простора на серверима за хостинг
електронских огласних табли; израда, одржавање и
хостинг веб сајтова за друге; интерактивне хостинг
услуге које дозвољавају корисницима да деле своје
садржаје и слике на интернету; сервер хостинг;
хостинг апликација рачунарских програма за друге;
хостинг апликација рачунарских програма у
области
управљања
знањем
за
стварање
претраживе базе информација и података; хостинг
веб портала; хостинг веб сајтова; хостинг веб
сајтова других на рачунарском серверу за глобалну
рачунарску мрежу; хостинг веб сајтова за друге;
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хостинг веб сајтова на Интернету; хостинг
дигиталног садржаја на Интернету; хостинг
електронских мрежних садржаја за друге за вођење
интерактивних дискусија; хостинг електронских
мрежних садржаја за друге за размену мрежних
садржаја; хостинг електронског меморијског
простора на Интернету за оглашавање роба и
услуга; хостинг и изнајмљивање меморијског
простора за веб сајтове; хостинг интернетских
блогова [блогови]; хостинг интернет страница за
друге; хостинг интернет странице за електронско
складиштење дигиталних фотографија и видео
садржаја; хостинг компјутеризованих података,
датотека, апликација и информација; хостинг
меморијског простора за интернет странице;
хостинг меморијског простора на Интернету;
хостинг меморијског простора на Интернету за
складиштење дигиталних фотографија; хостинг
мултимедијалног забавног садржаја; хостинг
мултимедијалног образовног садржаја; хостинг
мултимедијских забавних и образовних садржаја за
друге; хостинг мултимедијских и интерактивних
апликација; хостинг онлајн веб простора за друге;
хостинг онлајн веб сајтова за креирање и хостинг
микро веб сајтова предузећа; хостинг онлајн
опреме за вођење интерактивних дискусија;
хостинг он-лајн софтвера који омогућава креирање
и хостинг микро интернет страница за предузећа;
хостинг платформи за е-трговину на Интернету;
хостинг платформи на Интернету; хостинг
прилагођених веб страница; хостинг рачунарских
база података; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова]; хостинг софтвера за употребу у
библиотекарском управљању; ажурирање веб
сајтова; веб дизајн; дизајн веб сајтова; дизајн и
графички дизајн за израду веб сајтова; дизајн и
графички дизајн за израду веб страница на
интернету; дизајн и израда почетних страница и веб
сајтова; дизајн и имплементација веб сајтова за
друге; дизајн и имплементација веб страница за
друге; дизајн и креирање веб сајтова; дизајн и
креирање почетних страница и веб сајтова; дизајн и
креирање почетних страница и веб страница; дизајн
и одржавање веб сајтова за друге; дизајн и развој
веб станица; дизајн и развој почетних страница и
веб сајтова; дизајн и развој софтвера за развој веб
сајтова; дизајнирање веб портала; дизајнирање веб
сајтова за рекламне потребе; дизајнирање веб
страница; дизајнирање и ажурирање почетних и веб
страница; дизајнирање и програмирање веб сајтова;
дизајнирање, креирање и програмирање веб
страница; дизајнирање почетних страница и веб
сајтова; дизајнирање почетних страница и веб
страница;
дизајнирање
почетних
страница,
рачунарског софтвера и веб сајтова; изнајмљивање
веб сервера; изнајмљивање електронског простора
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за складиштење [веб простора] на интернету;
изнајмљивање софтвера за развој веб сајтова;
израда, дизајн и одржавање веб сајтова; израда,
дизајн, развој, и одржавање веб сајтова; израда и
дизајн веб страница за друге; израда и одржавање
веб сајтова; израда и одржавање веб сајтова за
мобилне телефоне; израда и одржавање веб
страница; израда и одржавање веб страница за
друге; израда и одржавање прилагођених веб
страница; компилација веб страница за Интернет;
консултантске услуге које се односе на дизајн веб
страница; консултантске услуге које се односе на
креирање и дизајн веб сајтова за електронску
трговину; консултантске услуге које се односе на
креирање и дизајнирање веб сајтова; обезбеђивање
електронског простора за складиштење [веб
простора] на интернету; одржавање веб сајтова;
омогућавање привременог коришћења апликација
које се заснивају на вебу; омогућавање
привременог коришћења онлајн софтвера који се не
може преузети за развој веб сајтова; омогућавање
привременог коришћења софтвера који се заснива
на вебу; омогућавање привременог коришћења
софтверских апликација које се не могу преузети,
доступних преко веб сајта; писање рачунарских
програма, софтвера и кодова по наруџби за израду
веб страница на Интернету; програмирање веб
страница;
програмирање
прилагођених
веб
страница;
програмирање
прилагођених
веб
страница које обухватају информације које
одређује корисник, личне профиле и информације;
програмирање софтвера за развој веб сајтова;
пружање информација о рачунарској технологији
путем веб сајта; пружање информација о
рачунарском програмирању путем веб сајта;
пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта;
развој веб сајтова; рачунарски дизајн веб страница;
саветовање о изради веб сајтова; управљање веб
сајтовима
за
друге;
услуге
испитивања
употребљивости веб сајтова; консултантске услуге
које се односе на дизајн почетних страница и
Интеренет сајтова; ажурирање Интернет страница;
дизајн и креирање почетних страница и Интернет
страница; дизајн и одржавање почетних страница
на Интернету; дизајн и развој програма за
безбедност на Интернету; дизајнирање Интернет
страница; дизајнирање почетних страница и
Интернет страница; електронско надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет
преваре;
електронско
надгледање
података о заштити личности ради откривања крађе
идентитета путем интернета; изнајмљивање
програма
за
безбедност
на
Интернету;
изнајмљивање софтвера за приступ Интернету;
израда
и одржавање
Интернет
страница;
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инсталација и одржавање софтвера за приступ
Интернету; инсталација софтвера за приступ
Интернету; истраживање у области рачунарске
технологије коришћењем база података и
Интернета; консултантске услуге које се односе на
дизајн почетних страница и Интернет страница;
консултантске услуге које се односе на креирање
почетних страница и Интернет страница;
консултације о безбедности интернета; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; креирање интернет страница за друге;
научно истраживање коришћењем база података и
Интернета; обезбеђивање алата за претраживање
[претраживача] на интернету; одржавање софтвера
за приступ Интернету; омогућавање онлајн
приступа мрежно заснованих апликација које се не
могу преузети са интернета; омогућавање
привременог коришћења онлајн алатки за развој
софтвера који се не могу преузети са интернета;
омогућавање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети са интернета за потребе
развоја видео игрица; планирање, пројектовање,
развој и одржавање онлајн интернет страница за
трећа лица; програмирање програма за безбедност
на Интернету; програмирање софтвера за Интернет
платформе; програмирање софтвера за Интернет
портале, причаонице, линије за ћаскање и Интернет
форуме; програмирање софтвера за информационе
платформе на Интернету; пројектовање и
одржавање
интернет
страница;
пружање
информација и резултата о научном истраживању
из базе података која се може претраживати на
интернету; пружање информација о дизајну
ентеријера путем интернет странице; пружање
онлајн информација у области технолошког
истраживања из рачунарске базе података или са
Интернета;
пружање
услуга
претраживача
Интернета
са
посебним
могућностима
претраживања; развој и одржавање интернет
страница; рачунарске услуге, наиме, стварање
компјутерских
мрежно
заснованих
индекса
информација, интернет страница и ресурса;
саветовање из области рачунарске и интернет
безбедности и услуге шифровања података; услуге
испитивања оптерећења интернет странице;
изнајмљивање компјутерског софтвера за развијање
онлајн образовних материјала; омогућавање
привременог коришћења онлајн апликација и
програмских алата; омогућавање привременог
коришћења онлајн оперативног софтвера који се не
може преузети за приступ и коришћење мреже
засноване на рачунарству у облаку; омогућавање
привременог коришћења онлајн оперативног
софтвера који се не може преузети за рачунарске
мреже и сервере; омогућавање привременог
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коришћења онлајн рачунарског софтвера за
превођење, који се не може преузети; омогућавање
привременог коришћења онлајн рачунарског
софтвера који се не може преузети за коришћење у
апликацијама за праћење емитовања; омогућавање
привременог коришћења онлајн софтвера за
инвестирање који се не може преузети;
омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера који се не може преузети; омогућавање
привременог коришћења онлајн софтвера који се не
може преузети за увоз и управљање подацима;
омогућавање привременог коришћења онлајн
софтвера који се не може преузети за управљање
базом
података;
омогућавање
привременог
коришћења онлајн софтвера који се не може
преузети за управљање инвентаром; омогућавање
привременог коришћења софтвера који се не може
преузети за потребе развоја онлајн образовних
материјала;
онлајн
складиштење
података;
пружање онлајн информација о дизајну и развоју
рачунарског хардвера и софтвера; пружање онлајн
информација о услугама индустријске анализе и
истраживања; пружање онлајн софтвера за обраду
текста, који није могуће преузети; пружање онлајн
софтвера за употребу у комуникацији, који није
могуће преузети; пружање онлајн софтвера за
употребу у планирању ресурса предузећа, који није
могуће преузети; пружање онлајн софтвера за
употребу у руковођењу односима с купцима, који
није могуће преузети; пружање онлајн софтвера за
употребу у управљању базом података, који није
могуће преузети; пружање онлајн софтвера за
употребу у управљању ланцима снабдевања, који
није могуће преузети; пружање привремене
употребе онлајн софтвера за обраду текста, који
није могуће преузети; пружање привремене
употребе онлајн софтвера за потребе издаваштва и
штампе, онлине нон-доwнлоадабле; анализа дизајна
производа; анализа и оцењивање дизајна
производа; архитектонски дизајн; архитектонски
дизајн луксузних кондоминијума; архитектонски
дизајн породичних кућа; графички дизајн;
графички дизајн посредством рачунара; графички
дизајн промотивног материјала; дизајн анимација;
дизајн графичке илустрације; дизајн декора
ентеријера за продавнице; дизајн ентеријера за
трговине; дизајн ентеријера и екстеријера зграда;
дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора];
дизајн и анализа рачунарских система; дизајн
индустријских производа; дизајн инжењерских
производа; дизајн и одржавање рачунарских
страница за трећа лица; дизајн и пројектовање
телефонских система, система кабловске телевизије
и оптичких влакана по науџби; дизајн и развој
апаратаза бежични пренос података; дизајн и развој
апарата, инструмената и опреме за бежични пренос
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података; дизајн и развој архитектуре рачунарског
софтвера; дизајн и развој архитектуре рачунарског
хардвера; дизајн и развој дијагностичких апарата;
дизајн и развој електронске базе података; дизајн и
развој електронских речника; дизајн и развој
електронских речника и база података за
превођење; дизајн и развој електронских система за
заштиту података; дизајн и развој електронских
честитки [е-честитке]; дизајн и развој ендопротеза;
дизајн и развој индустријских производа; дизајн и
развој инжењерских производа; дизајн и развој
информационе и комуникационе технологије;
дизајн и развој медицинске технологије; дизајн и
развој медицинских дијагностичких апарата; дизајн
и развој метода испитивања и анализе; дизајн и
развој мрежа за дистрибуцију енергије; дизајн и
развој мултимедијалних производа; дизајн и развој
нових производа; дизајн и развој нових технологија
за друге; дизајн и развој носилаца дигиталног звука
и слике; дизајн и развој оперативног софтвера за
приступ и коришћење мреже рачунарства у облаку;
дизајн и развој оперативног софтвера за рачунарске
мреже и сервере; дизајн и развој потрошачких
производа; дизајн и развој производа; дизајн и
развој протеза; дизајн и развој рачунара; дизајн и
развој рачунара и рачунарских програма; дизајн и
развој рачунара и рачунарског софтвера; дизајн и
развој рачунарских база података; дизајн и развој
рачунарских периферних уређаја; дизајн и развој
рачунарског софтвера; дизајн и развој рачунарског
софтвера за контролу процеса; дизајн и развој
рачунарског софтвера за коришћење у медицинској
технологији; дизајн и развој рачунарског софтвера
за логистику; дизајн и развој рачунарског софтвера
за логистику, управљање ланцем снабдевања и
портале електронског пословања; дизајн и развој
рачунарског софтвера за обраду текста; дизајн и
развој рачунарског софтвера за оцењивање и
израчунавање
података;
дизајн
и
развој
рачунарског софтвера за управљање базом
података; дизајн и развој рачунарског софтвера за
управљање ланцем снабдевања; дизајн и развој
рачунарског софтвера за читање, пренос и
организацију података; дизајн и развој рачунарског
хардвера; дизајн и развој рачунарског хардвера за
произвођачку индустрију; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера за индустријску
примену; дизајн и развој рачунарског хардвера и
софтвера за коришћење на пољу медицине; дизајн
и развој рачунарског хардвера, софтвера и базе
података; дизајн и развој система за излаз података;
дизајн и развој система за навигацију; дизајн и
развој система за навигацију и софтвера за
планирање путних праваца; дизајн и развој система
за обраду података; дизајн и развој система за
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приказ података; дизајн и развој система за
производњу енергије из обновљивих извора; дизајн
и развој система за складиштење података; дизајн и
развој система за унос, излаз, обраду, приказ и
складиштење података; дизајн и развој система за
унос података; дизајн и развој софтвера виртуелне
реалности; дизајн и развој софтвера за електронске
базе података; дизајн и развој софтвера за
електронске водиче телевизијског програма; дизајн
и развој софтвера за инстант слање порука; дизајн и
развој софтвера за контролу, регулисање и праћење
система соларне енергије; дизајн и развој софтвера
за планирање рута; дизајн и развој софтвера за
рачунарске игре; дизајн и развој софтвера за
рачунарске игре и софтвера за виртуелну реалност;
дизајн и развој софтвера за увоз и управљање
подацима; дизајн и развој софтвера за управљање
енергијом; дизајн и развој софтвера за управљање
инвентаром; дизајн и развој софтвера из области
мобилних апликација; дизајн и развој софтвера и
хардвера
за
компресију
и
декомпресију
мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера
и хардвера за обраду дигиталног сигнала; дизајн и
развој софтвера и хардвера за обраду и
дистрибуцију мултимедијског садржаја; дизајн и
развој софтвера и хардвера за оператере звука и
видео записа; дизајн и развој софтвера и хардвера
за појачавање и пренос сигнала; дизајн и развој
софтвера и хардвера за претварање података и
мултимедијских садржаја из и у различите
протоколе; дизајн и развој софтвера и хардвера за
производњу, снимање и обраду дигиталних и
аналогних сигнала; дизајн и развој фотонапонских
система; дизајнирање, ажурирање и изнајмљивање
рачунарског софтвера; дизајнирање анимација и
специјалних ефеката за друге; дизајнирање апарата
и машина за потребе пуњења; дизајнирање
аутомобила; дизајнирање бицикала; дизајнирање
видеографике уз помоћ рачунара; дизајнирање
визит карти; дизајнирање дијагностичких апарата;
дизајнирање дијагностичких апарата и опреме;
дизајнирање додатака одећи; дизајнирање и
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање
играчака; дизајнирање и изнајмљивање софтвера;
дизајнирање и испитивање за развој нових
производа; дизајнирање и испитивање нових
производа; дизајнирање, инсталирање, ажурирање
и одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање
интегрисаних кола; дизајнирање и развој софтвера
за претрагу; дизајнирање калупа уз помоћ
рачунара; дизајнирање летелица; дизајнирање
мобилних телефона; дизајнирање модних додатака;
дизајнирање,
надоградња
и
изнајмљивање
рачунарског софтвера; дизајнирање накита;
дизајнирање одеће; дизајнирање одеће, обуће и
покривала за главу; дизајнирање, одржавање и
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ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
одржавање,
изнајмљивање
и
ажурирање
рачунарског софтвера; дизајнирање периферних
рачунарских уређаја; дизајнирање покривала за
главу;
дизајнирање
почетних
страница;
дизајнирање,
програмирање
и
одржавање
рачунарског софтвера; дизајнирање протеза;
дизајнирање, развој и имплементација софтвера;
дизајнирање, развој, инсталирање и одржавање
рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и
програмирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
развој, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за контролу
процеса; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду
података; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду текста;
дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање
рачунарског софтвера за обраду текста, обраду
података и контролу процеса; дизајнирање
рачунара; дизајнирање рачунарских база података;
дизајнирање рачунарских програма; дизајнирање
рачунарских програма и софтвера који се односе на
летелице; дизајнирање рачунарских система;
дизајнирање рачунарског софтвера; дизајнирање
рачунарског
софтвера
за
контролисање
самоуслужних
терминала;
дизајнирање
рачунарског
софтвера
за
обраду
текста;
дизајнирање рачунарског софтвера, рачунарског
фирмвера, рачунарског хардвера и рачунарских
система; дизајнирање рачунарског фирмвера;
дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера;
дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера за
комерцијалну анализу и извештавање; дизајнирање
рачунарског хардвера, софтвера и периферних
рачунарских
уређаја;
дизајнирање
сатова;
дизајнирање сета за позоришне трупе; дизајнирање
система за обраду података; дизајнирање система
за складиштење података; дизајнирање софтвера за
обраду слике; дизајнирање софтвера за рачунарске
игре; дизајнирање софтвера за употребу у
штампарским
машинама;
дизајнирање
телекомуникационих
апарата
и
опреме;
дизајнирање шешира; дизајнирањње одеће; дизајн
материјала за паковање и умотавање; дизајн
пејзажне расвете; дизајн позоришних кулиса;
дизајн посредством рачунара; дизајн потрошачких
производа; дизајн производа; дизајн расвете; дизајн
рачунарске графике; дизајн рачунарских мрежа;
дизајн софтвера за паметне телефоне; дизајн
специјалних ефеката; дизајн сценографије за
телевизијске емисије; дизајн сценске расвете;
дизајн уметничких дела; дизајн филмске
сценографије; дизанирање и писање рачунарског
софтвера; индустријски и графички дизајн;
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инжењерски дизајн; истраживање, развој, дизајн и
надоградња рачунарског софтвера; комерцијални
уметнички дизајн; консултантске и информативне
услуге које се односе на дизајн, програмирање и
одржавње рачунарског софтвера; консултантске и
информативне услуге које се односе на дизајн
софтвера; консултантске услуге које се односе на
дизајн и развој информационе и комуникационе
технологије; консултантске услуге које се односе
на дизајн и развој рачунарских софтвер програма;
консултантске услуге које се односе на дизајн и
развој рачунарског софтвера и архитектуре
хардвера; консултантске услуге које се односе на
дизајн, програмирање и одржавање рачунарског
софтвера; консултантске услуге које се односе на
дизајн, развој и коришћење рачунарског хардвера и
софтвера; консултантске услуге које се односе на
планирање и дизајн туристичких агенција;
консултантске
услуге
у
области
дизајна
рачунарског софтвера; консултантске услуге у
области дизајна, селекције, спровођења и
коришћења система рачунарског хардвера и
софтвера; консултантске услуге у области модног
дизајна;
консултантске
услуге
у области
технолошког дизајна; модни дизајн; научне и
технолошке услуге и истраживање и дизајн у вези
са тим; оцењивање дизајна производа; планирање и
дизајн кухиња; планирање и дизајн туристичких
агенција; прилагођено дизајнирање рачунарског
хардвера и софтвера; припрема извештаја у вези са
дизајнирањем
графичких
уметничких дела;
припрема извештаја у вези са индустријским
дизајном; пројектовање индустријског дизајна;
пружање информација које се односе на
индустријски дизајн; пружање информација о
услугама модног дизајна; пружање информација у
области архитектонског дизајна путем инернет
странице; пружање информација у области дизајна
производа; пружање информација у области
дизајна рачунарског софтвера; развој, дизан и
ажурирање
почетних
страница;
рачунарско
програмирање
и
дизајнирање
рачунарског
софтвера; савети у вези дизајнирања рачунарског
хардвера; савети у вези са дизајном рачунарских
система; савети у вези са дизајном рачунарског
софтвера; саветовање о дизајну и развоју
рачунарског софтвера; саветовање у вези са
дизајном; саветовање у области архитектонског
дизајна; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; саветодавне услуге које се
односе на дизајн ентеријера; стилизација
[индустријски дизајн]; технолошке услуге као и
услуге истраживања и дизајна у вези са њима;
унутрашњи дизајн; услуге бренд дизајна; услуге
графичког дизајна; услуге дизајна; услуге дизајна
које се односе на штампани материјал; услуге
ЗИС / RS / IPO
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дизајна у малопродаји; услуге дизајнирања и
планирања које се односе на телекомуникацијску
опрему; услуге дизајнирања обуће; услуге
дизајнирања паковања; услуге индустријских
анализа,
индустријског
истраживања
и
индустријског дизајна; услуге индустријског
дизајна;
услуге
индустријског
дизајна,
истраживања, испитивања и анализе посредством
рачунара; услуге индустријског дизајна уз помоћ
рачунара; услуге инжењерског истраживања и
услуге дизајна на пољу технологије бушења; услуге
истраживања и дизајна; услуге планирања и
дизајнирања изгледа стерилних окружења; услуге
техничких консултација које се односе на дизајн
рачунарског хардвера, софтвера и периферних
рачунарских уређаја; услуге техничког дизајна;
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера које се односи на заштиту и
превенцију ризика код рачунара; ажурирање
софтвера за комуникационе системе; ажурирање
софтвера за обраду података; ажурирање софтвера
за паметне телефоне; ажурирање софтверских база
података; изнајмљивање апликативног софтвера;
изнајмљивање и ажурирање софтвера за обраду
података; изнајмљивање и одржавање рачунарског
софтвера; изнајмљивање компјутерског софтвера за
потребе развијања видео игара; изнајмљивање
компјутерског софтвера за потребе развијања
компјутерских игрица; изнајмљивање оперативног
софтвера за приступ и коришћење мреже
заснованог на рачунарству у облаку; изнајмљивање
оперативног софтвера за рачунарске мреже и
сервере; изнајмљивање рачунара и рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера;
изнајмљивање
рачунарског
софтвера
за
финансијско
управљање;
изнајмљивање
рачунарског софтвера и програма; изнајмљивање
рачунарског софтвера који се односи на путовања;
изнајмљивање рачунарског хардвера и софтвера;
изнајмљивање софтвера за обраду података;
изнајмљивање софтвера за рачунарске базе
података; изнајмљивање софтвера за увоз и
управљање подацима; изнајмљивање софтвера за
управљање базама података; изнајмљивање
софтвера за управљање инвентаром; израда,
одржавање, и ажурирање рачунарског софтвера;
инсталација и одржавање рачунарског софтвера;
инсталација, одржавање, ажурирање и надоградња
рачунарског софтвера; инсталација, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера; инсталација,
одржавање и ажурирање софтвера за базе података;
инсталација, одржавање и поправка софтвера за
рачунарске системе; инсталација, поправка и
одржавање рачунарског софтвера; инсталација
софтвера за базе података; инсталација софтвера за
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рачунарске системе; инсталирање рачунарског
софтвера; испитивање рачунарског софтвера;
испитивање рачунарског хардвера и софтвера;
исправљање грешака у рачунарском софтверу за
друге; истраживања у области рачунарских
програма и софтвера; истраживања у области
рачунарског софтвера; истраживања у области
рачунарског хардвера и софтвера; истраживање и
консултантске услуге које се односе на рачунарски
софтвер; истраживање које се односи на развој
рачунарских програма и софтвера; истраживање
које се односи на развој рачунарског софтвера;
калибрација рачунарског софтвера; консултантске
и информативне услуге које се односе на
изнајмљивање
рачунарског
софтвера;
консултантске и информативне услуге које се
односе на одржавање рачунарског софтвера;
консултантске услуге које се односе на ажурирање
рачунарског софтвера; консултантске услуге које се
односе на одржавање рачунарског софтвера;
консултантске услуге које се односе на софтвер за
системе комуникације; консултантске услуге у
области софтвера за безбедност; консултовање и
саветовање из области пројектовања и развоја
компјутерског хардвера и софтвера; конфигурација,
инсталација,
дијагноза
кварова,
поправка,
надоградња и ажурирање рачунарског софтвера;
конфигурација рачунарских мрежа путем софтвера;
конфигурација
рачунарског
софтвера;
конфигурација рачунарског хардвера путем
софтвера; креирање софтвера; надоградња и
одржавање рачунарског софтвера; надоградња
рачунарског софтвера; одржавање и ажурирање
софтвера за комуникационе системе; одржавање и
поправка рачунарског софтвера; одржавање
рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера за обраду података; одржавање
рачунарског софтвера који се користи за
управљање апаратима и машинама за пуњење;
одржавање рачунарског софтвера који се односи на
безбедност и превенцију ризика код рачунара;
одржавање софтвера за базе података; одржавање
софтвера за рачунарске системе; одржавање
софтвера за системе комуникације; одржавање
софтвера који се користи у е-трговини;
омогућавање привременог коришћења пословног
софтвера који се не може преузети; омогућавање
привременог коришћења рачунарског софтвера
који се не може преузети за припремање фактура;
омогућавање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети за анализирање
финансијских података и за израду извештаја;
омогућавање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети за потребе развоја
компјутерских игрица; омогућавање привременог
коришћења софтвера који се не може преузети како
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би се омогућило дељење мултимедијског садржаја
и коментара међу корисницима; омогућавање
привременог коришћења софтвера који се не може
преузети како би се омогућило пружаоцима
садржаја да прате мултимедијске садржаје; писање
и ажурирање рачунарског софтвера; писање
рачунарског софтвера; поправка рачунарског
софтвера; поправљање софтвера за рачунарске
системе; прилагођавање рачунарског софтвера;
програмирање
оперативног
софтвера
за
приступање и коришћење мреже која се заснива на
рачунарству у облаку; програмирање оперативног
софтвера за рачунарске мреже и сервере;
програмирање
рачунарског
софтвера
за
електронске речнике за превођење и базе података;
програмирање рачунарског софтвера за процену и
израчунавање података; програмирање рачунарског
софтвера за читање, пренос и организовање
података; програмирање софтвера за видео игрице;
програмирање софтвера за електронску обраду
података [ЕОП]; програмирање софтвера за
платформе електронске трговине; програмирање
софтвера за увоз и управљање подацима;
програмирање софтвера за управљање базом
података; програмирање софтвера за управљање
енергијом; програмирање софтвера за управљање
инвентаром; програмирање телекомуникационих
софтвера; пројектовање и коришћење системског
софтвера; пројектовање и развој оперативног
системског софтвера; пројектовање и развој
рачунарског софтвера за обраду података;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; пројектовање и развој софтвера за видео
игрице; пројектовање и развој софтвера за обраду
слика; пројектовање и развој софтвера за
проналажење података; пројектовање и развој
софтвера
за
рачунарске
базе
података;
пројектовање и развој управљачких софтвера
[драјвера]; пројектовање оперативног системског
софтвера; пројектовање рачунарског софтвера за
обраду података; пројектовање рачунарског
софтвера по захтеву корисника; пројектовање
софтвера за видео игрице; пројектовање софтвера
за рачунарску базу података; пројектовање
управљачких софтвера [драјвера]; пружање
информација о изради и развоју рачунарског
софтвера, система и мрежа; пружање информација
о изради и развоју рачунарског хардвера и
софтвера; пружање информација о пројектовању и
развоју
рачунарског
софтвера;
пружање
информација у области развоја рачунарског
софтвера;
пружање
корисничких
услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; пружање привремене употребе онлајн
софтвера за потребе издаваштва и штампе, онлине
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нон-доwнлоадабле;
пружање
техничких
информација о рачунарима, рачунарском софтверу
и рачунарским мрежама; пружање техничких
савета у вези са рачунарским хардвером и
софтвером; пружање услуга осигурања квалитета у
области рачунарског софтвера; развој, ажурирање и
одржавање софтвера и система база података;
развој и ажурирање рачунарског софтвера; развој и
испитивање метода израчунавања, алгоритама и
софтвера;
развој
и
испитивање
метода
израчунавања, алгоритама и софтвера за добијање
телекомуникационих и навигационих података;
развој и испитивање метода израчунавања,
алгоритама
и
софтвера
за
обраду
телекомуникационих и навигационих сигнала;
развој и одржавање рачунарског софтвера; развој и
одржавање рачунарског софтвера за базу података;
развој и примена софтвера за испоруку
мултимедијалних садржаја; развој и тестирање
рачунарског
софтвера;
развој
рачунарских
програма и софтвера за рачунарске игре; развој
рачунарских софтвера за рачунарски потпомогнуто
пројектовање/рачунарски
потпомогнуту
индустријску производњу [ЦАД/ЦАМ]; развој
рачунарског софтвера; развој рачунарског софтвера
за израду електронских водича за телевизијске
програме; развој рачунарског софтвера за
коришћење код рачунарски-управљаних система за
комутацију; развој рачунарског софтвера за
коришћење код управљача које се могу
програмирати; развој рачунарског софтвера за
обраду података; развој рачунарског софтвера за
обраду текста; развој рачунарског софтвера за
портале логистике, управљања ланцем снабдевања
и електронског пословања; развој рачунарског
хардвера и софтвера; развој решења за примену
рачунарског софтвера; развој софтвера за безбедан
рад у оквиру мреже; развој софтвера за видео
игрице; развој софтвера за комуникационе системе;
развој софтвера за обраду слика; развој софтвера за
рачунарске игре; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; развој управљачких програма и
софтвера за оперативне системе; саветовање у
области рачунарског софтвера; саветодавне и
информативне услуге које се односе на рачунарски
софтвер; саветодавне и консултантске услуге које
се односе на рачунарски софтвер; саветодавне
услуге у вези са рачунарским софтвером;
саветодавне услуге у области развоја и унапређења
квалитета софтверских производа; софтверски
инжењеринг; софтвер у виду сервиса [СааС];
умножавање
рачунарског
софтвера;
услуге
испитивања рачунарског хардвера и софтвера;
услуге испитивања рачунарског хардвера и
софтвера који се користе код система узбуњивања
и праћења; услуге истраживања и развоја које се
ЗИС / RS / IPO

Ж
односе на рачунарски софтвер; услуге истраживања
и развоја које се односе на рачунарски хардвер и
софтвер; услуге компјутерског програмирања за
потребе заштите софтвера; услуге одржавања и
саветовања које се односе на софтвер који се
користи у области електронске трговине; услуге
подршке за рачунарски софтвер; услуге развоја у
области рачунарског софтвера и саветодавне услуге
у вези са тим; услуге саветовања у вези са
софтвером који се користи у е-трговини; услуге
софтверског инжењеринга за програме обраде
података; услуге техничке подршке за рачунарски
софтвер; услуге техничких консултација које се
односе на инсталацију и одржавање рачунарског
софтвера; услуге техничких консултација које се
односе на примену и коришћење рачунарског
софтвера; утврђивање проблема код рачунарског
софтвера
[техничка
подршка];
утврђивање
проблема са рачунарским софтвером; утврђивање
проблема са рачунарским хардвером коришћењем
софтвера; администрација корисничких права у
рачунарским мрежама; ажурирање почетних
страница за рачунарске мреже; ажурирање
рачунарских програма; анализе рачунарских
система; дигитална компресија рачунарских
података; едитовање рачунарских програма;
заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање
мерача
потрошње
електричне
енергије;
изнајмљивање програма за рачунарске игрице;
изнајмљивање рачунара; изнајмљивање рачунара за
обраду података; изнајмљивање рачунара и
рачунарске опреме; изнајмљивање рачунарске
опреме; изнајмљивање рачунарских периферних
уређаја; изнајмљивање рачунарских програма;
изнајмљивање рачунарског простора и опреме;
изнајмљивање
рачунарског
хардвера;
изнајмљивање рачунарског хардвера и периферних
рачунарских уређаја; израда и развој рачунарских
програма за обраду података; израда рачунарских
програма; имплементација рачунарских програма
на мреже; индустријска анализа посредством
рачунара; индустријско истраживање посредством
рачунара; индустријско тестирање уз помоћ
рачунара; инсталација и одржавање рачунарске
базе података; инсталација рачунарских програма;
интеграција рачунарских система и мрежа;
испитивање рачунарских инсталација; испитивање
рачунарских програма; испитивање рачунарског
хардвера; истраживања у области рачунарског
хардвера; истраживање које се односи на развој
рачунарског
хардвера;
калибрација
мерача;
компилација рачунарских програма; конвертовање
рачунарских података и програма, осим физичког
конвертовања; консултантске и информативне
услуге које се односе на интеграцију рачунарског
система; консултантске и информативне услуге
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Ж
које се односе на рачунарско пограмирање;
консултантске услуге које се односе на поновну
успоставу рачунарских података; консултантске
услуге које се односе на програме рачунарске базе
података; консултантске услуге у области анализе
рачунарског система; консултантске услуге у
области
интеграције
рачунарског
система;
консултантске услуге у области мрежа и
апликација рачунарства у облаку; консултантске
услуге у области рачунарског програмирања;
конфигурација рачунарских мрежа; конфигурација
рачунарских система и мрежа; копирање
рачунарских
програма;
креирање
почетних
страница за рачунарске мреже; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова;
научна анализа посредством рачунара; научна
испитивања
уз
помоћ
рачунара;
научно
истраживање посредством рачунара; обезбеђивање
претраживача за прибављање података на
глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање
рачунарских
програма
креираних
према
спецификацијама
других;
обезбеђивање
рачунарских програма на мрежама за пренос
података; одржавање рачунарских програма;
одржавање
рачунарских
страница;
писање
рачунарских програма; планирање метода за
опоравак од пада рачунарског система; поновно
успостављање рачунарских података; поправка
рачунарских програма; праћење рачунарских
система даљинским приступом; претварање
података
из
рачунарских
програма
или
нформисање
[осим
физичког
претварања];
претварање рачунарских кодова за друге; припрема
извештаја у вези са рачунарима; припрема
извештаја у вези са рачунарским програмима;
припрема извештаја у вези са рачунарским
програмирањем;
програмирање
рачунарских
анимација; програмирање рачунарских игара;
пројектовање и развој програма за рачунарске базе
података; пројектовање и развој рачунарских
програма; пројектовање и развој рачунарских
система; пројектовање и развој уграђених
рачунарских програма [фирмвера]; пројектовање
производних процеса уз помоћ рачунара;
пројектовање рачунарске мреже за друге;
пројектовање рачунарског хардвера; пројектовање
рачунарског хардвера по захтеву корисника;
пружање информација које се односе на рачунарске
програме; пружање информација које се односе на
рачунарско програмирање; пружање техничких
информација у вези са рачунарима; пружање
техничких савета у вези са рачунарима; развој
алгоритама и метода израчунавања за добијање
телекомуникационих и навигационих података;
развој алгоритама и метода израчунавања за обраду
телекомуникационих и навигационих података;
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развој алгоритама и метода израчунавања за обраду
телекомуникационих и навигационих сигнала;
развој периферних рачунарских уређаја; развој
рачунара; развој рачунарских база података; развој
рачунарских платформи; развој рачунарских
програма; развој рачунарских програма за
симулацију лабораторијских експеримената; развој
рачунарских програма за системе електронских
каса; развој
рачунарских система; развој
рачунарских софтвера за рачунарски потпомогнуто
пројектовање/рачунарски
потпомогнуту
индустријску производњу [ЦАД/ЦАМ]; развој
рачунарских
фирмвера;
развој
рачунарског
хардвера; развој рачунарског хардвера за
рачунарске игре; рачунарске и технолошке услуге
за
обезбеђивање
личних
и финансијских
информација; рачунарске и технолошке услуге за
уочавање неовлашћеног приступа подацима и
информацијама; рачунарске и технолошке услуге
које се односе на обезбеђивање компјутерских
података; рачунарске услуге у вези са
електронским похрањивањем података; рачунарски
инжењеринг; рачунарски потпомогнуте услуге
техничког пројектовања и цртања; рачунарски
потпомогнуто техничко пројектовање; рачунарско
програмирање; рачунарско програмирање за
енергетску индустрију; рачунарско програмирање
за медицински сектор; рачунарско програмирање за
обраду података; рачунарско програмирање за
системе обраде података и системе комуникације;
рачунарство у облаку; саветовање о пројектовању и
развоју програма за рачунарске базе података;
саветовање о пројектовању и развоју рачунарских
програма; саветовање о сигурности рачунара;
стручно саветовање које се односи на рачунарску
безбедност; техничко саветовање које се односи на
руковање рачунарима; техничко саветовање у вези
са употребом рачунарског хардвера; умножавање
рачунарских програма; управљање рачунарским
пројектима у области електронске обраде података
[ЕОП]; услуге дијагностичког тестирања уз помоћ
рачунара; услуге закупа времена коришћења
рачунара; услуге израде сигурносних копија
података на хард диску рачунара; услуге
интеграције
рачунарских
система;
услуге
информационе безбедности у виду заштите и
опоравка рачунарских података; услуге испитивања
посредством рачунара; услуге истраживања и
развоја које се односе на рачунарски хардвер;
услуге научног истраживања, испитивања и
анализе
посредством
рачунара;
услуге
обезбеђивања рачунара ради заштите од нелегалног
приступа мрежи; услуге пројектовања у вези са
архитектуром
уз
помоћ
рачунара;
услуге
пројектовања у вези са грађевинским пројектима уз
помоћ рачунара; услуге рачунарског програмирања за
ЗИС / RS / IPO
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електронску заштиту података; услуге рачунарског
програмирања
за
комерцијалну
анализу
и
извештавање; услуге рачунарског програмирања за
складиштење
података;
услуге
рачунарског
програмирања које се односе на мултимедијске и
интерактивне апликације; услуге саветовања и
информисања о пројектовању и развоју периферних
уређаја прилагођених за употребу с рачунарима;
услуге саветовања и информисања о пројектовању и
развоју рачунарског хардвера; услуге саветовања о
пројектовању и развоју рачунарског хардвера;
ажурирање поморских карата; ажурирање почетних
страница за друге; развој, одржавање и ажурирање
претраживача телекомуникационе мреже; креирање и
одржавање блогова за друге; израда дигиталног
воденог жига; израда електронских страница; израда
контролних програма за аутоматизовано мерење,
састављање, подешавање и повезану визуализацију;
израда програма за обраду података; дизајн и развој
електронских честитки [е-честитке]; саветовање у
вези са осигурањем квалитета;
(210) Ж- 2020-415
(220) 06.03.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) "АГРОСТАНДАРД" ДОО НОВИ САД,
Аугуста Цесарца 18, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) зелена; црвена; црна; бела.
(511) 7 пољопривредне машине наиме: плугови,
атомизери,
сетвоспремачи,
житне
сејалице,
мулчери,
механички
расипачи,
тањираче,
механички берачи, елеватори, сејалице семена,
косилице; рото фрезе, растурачи стајњака,
сакупљачи сена, подривачи, комбајни које тегли
трактор, гумене гусенице као делови гусеничара на
пољопривредним машинама; жетелице за употребу
у пољопривреди; машине за балирање за употребу
у
пољопривреди;
машине
за
орање
у
пољопривреди; машине за сакупљање откоса за
пољопривредне машине; пољопривредне дизалице;
пољопривредне машине; пољопривредне машине
за сетву; пољопривредне справе, осим ручних алата
који се покрећу ручно; пољопривредно справе,
осим оних којима се ручно управља; ремење за
пољопривредне
машине;
сејалице
за
пољопривредне машине.

ЗИС / RS / IPO

Ж
11
системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; Системи прскалица за
наводњавање травњака.
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трактори; тракторске гуме; приколице;
пољопривредни
трактори;
полуприколице,
цистерне(возила).
(210) Ж- 2020-462
(220) 24.03.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) MARERA INVESTMENT GROUP, Епидаур,
10, Антхоуполис 2300, Никозија, CY
(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000,
Београд
(540)

(531) 05.01.16; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, наранџаста, црна.
(511) 35 помоћ у пословном управљању; пословно
управљање
и
организационо
саветовање;
консултације
у
пословном
управљању;
консултације у вези са пословним организовањем;
саветодавне услуге у пословном управљању.
36 инвестициони фондови; инвестирање капитала;
инвестирање средстава; финансијско управљање;
финансијско саветовање.
(210) Ж- 2020-514
(220) 01.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC,
100 Park Avenue, Florham Park NJ, US
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
адвокати, Ресавска 34, 11000 Београд
(540)

INSOLА
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају
у пољопривреди, хортикултури и шумарству,
посебно препарати за јачање биљака, хемијски или
биолошки препарати за управљање стресом код
биљака, препарати за регулисање раста биљака,
хемијски препарати за третирање семена, гени
семена за пољопривредну производњу.
31 пољопривредни, хортикултурни и шумарски
производи, наиме семе, зрна и вегетативни делови
биљака третирани пестицидима или хемијским или
биолошким производима који нису обухваћени
другим класама.
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Ж
(210) Ж- 2020-527
(220) 07.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) "Grand Tobacco" LLC, Shahamiryanneri street
22, Yerevan 0061, AM
(740) Владимир Шеледа, Трг Николе Пашића 2,
11000 Београд
(540)

AKHTAMAR
(511) 34 сиров и прерађен дуван; шибице; усници
од ћилибара за муштикле; кесе за дуван; усници за
цигарете; филтери за цигарете; упаљачи за пушаче;
резервоари гаса за упаљаче; луле; блокови папира
за цигарете; упијајући папир за луле; дуван за
жвакање; цигаре; секачи за цигаре; кутије за
цигаре; кутије за цигарете, табакере; држачи
цигара; цигарете које садрже замену дувана, које
нису за медицинску употребу; цигарете; џепне
машинице за увијање цигарета; муштикле; усници
за муштикле; папир за цигарете; цигарилоси;
чистачи за дуванске луле; кремени; траве за
пушење; сталеи за луле; држачи за шибице; посуде
за дуван; бурмут; кутије за бурмут; кутије за
шибице; пепељаре за пушаче; пљуваонице за
пушаче; хумидори, кутије за чување цигара;
електронске цигарете; течни раствори за
електронске цигарете; орални вапоризатори за
пушаче; ароме, изузев есенцијалних уља за дуван;
ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у
електронским цигаретама; фитиљи за упаљаче;
наргиле; прибор и производи за наргиле
(укључујући посуде и поклопце за наргиле
(затвараче посуда), стаклене посуде за наргиле,
луле и филтере за наргиле, кукице за наргиле,
кукице за наргиле са лулама, навлаке за наргиле,
торбе и машице за наргиле и посуде наргила);
меласа за употребу у производњи дувана; артикли
за пушаче, укључујући меласу за немедицинске или
медицинске сврхе; ароматичне мешавине цигарета
и меласе за употребу у наргилама.
(210) Ж- 2020-533
(220) 09.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud
3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

COLOR YOUR WORLD
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
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замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за
употребу у електронским цигаретама; артикли за
пушаче, папир за цигарете, тубе за цигарете,
филтере за цигарете, кутије за дуван, кутије за
цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице.
41 услуге обезбеђење разоноде, образовања, обука;
услуге продукције, презентовања и дистрибуције
аудио, видео, фиксних и покретних слика и
података; услуге информисања у вези са дуваном и
дуванским производима, вођење радионица; услуге
догађаја уживо; услуге такмичења, услуге веб сајтова.
(210) Ж- 2020-534
(220) 09.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud
3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

MARLBORO DRY
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за
употребу у електронским цигаретама; артикли за
пушаче, папир за цигарете, тубе за цигарете,
филтере за цигарете, кутије за дуван, кутије за
цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне
машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице.
(210) Ж- 2020-535
(220) 09.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud
3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

AMMIL DAWN
(511) 34 жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
ЗИС / RS / IPO
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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,
упаљачи; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање
цигарета или дувана у циљу ослобађања аеросола
који садржи никотин за инхалацију; течни
никотински раствори за употребу у електронским
цигаретама; електронски уређаји за пушење;
електронске цигарете; електронске цигарете као
замена за традиционалне цигарете; електронски
уређаји који садрже аеросол за инхалацију
никотина; орални вапоризатори за пушаче,
дувански производи и замене за дуван; артикли за
пушаче електронских цигарета; делови и опрема за
наведене производе из класе 34; уређаји за гашење
цигарета и цигара које се загревају и дуванских
штапића који се загревају; пуњиве електронске
кутије за цигарете.
(210) Ж- 2020-536
(220) 14.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Андреј Кулунџић, Дебарска 14,
11000, Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(591) црна и црвена.
(511) 9 апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
електрични,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање
живота и обуку; апарати и инструменти за
провођење,
прекидање,
трансформацију,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје;
апарати
за
снимање,
пренос
и
репродуковање звука или слике; магнетни носиоци
података, дискови за снимање; аутоматске машине
и механизми за апарате који се покрећу новцем или
жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема
за обраду података и компјутери; апарати за гашење

ЗИС / RS / IPO

Ж
пожара; нарочито снимљене аудио и видео траке и
други носачи података, укључујући ЦД, ДВД.
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; нарочито периодична
издања часописа и других публикација на тему
аутомобилизма, саобраћаја и спорта, укључујући на
тему
ваздухоплова,
водених
пловила.
25 одећа, обућа, покривала за главу; нарочито капе
и качкети.
28
игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли ; украси за јелке; нарочито артикли и
реквизити везани за аутомобилски спорт.
38 телекомуникације; интернет услуге у вези са
робама и другим услугама овде наведеним.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; нарочито такве
услуге у вези са аутомобилизмом.
(210) Ж- 2020-537
(220) 14.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Андреј Кулунџић, Дебарска 14,
11000, Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) 9 апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
електрични,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање
живота и обуку; апарати и инструменти за
провођење,
прекидање,
трансформацију,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје;
апарати
за
снимање,
пренос
и
репродуковање звука или слике; магнетни носиоци
података, дискови за снимање; аутоматске машине
и механизми за апарате који се покрећу новцем или
жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема
за обраду података и компјутери; апарати за
гашење пожара; нарочито снимљене аудио и видео
траке и други носачи података, укључујући ЦД,
ДВД.
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Ж
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; нарочито
периодична издања часописа и других публикација на
тему аутомобилизма, саобраћаја и спорта, укључујући
на
тему
ваздухоплова,
водених
пловила.
25 одећа, обућа, покривала за главу; нарочито капе
и качкети.
28
игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли украси за јелке; нарочито артикли и
реквизити везани за аутомобилски спорт.
38 телекомуникације; интернет услуге у вези са
робама и другим услугама овде наведеним.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; нарочито такве
услуге у вези са аутомобилизмом.
(210) Ж- 2020-538
(220) 15.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo , Jukićeva 53, 71000,
Sarajevo , BA
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

VERION DUO

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HYPER
(511) 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).
(210) Ж- 2020-541
(220) 21.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o , Батајнички
друм 18, 11080 Земун, Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2020-539
(220) 16.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

(511) 3 средства за избјељивање; препарати за
чишћење; етерична уља; омекшивачи за веш;
избељивачи за веш; препарати за употребу
приликом прања веша; уља за чишћење; сапун;
средства за уклањање флека.

(531) 06.01.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, светло плава, плава, тамно плава, розе.
(511) 32 безалкохолна пића, укључујући пијаћу
воду, изворску воду, ароматизовану воду,
минералну и газирану воду; освежавајућа
безалкохолна пића, енергетска пића и спортска
пића; воћни напици и сокови укључујући кокосову
воду; друга безалкохолна пића, укључујући сирупе,
концентрате, прашкове и друге препарате за
прављење напитака.

(210) Ж- 2020-540
(220) 21.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London,
WC2R 2PG, UK

(210) Ж- 2020-570
(220) 24.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) "ARENA CHANNELS GROUP" доо
Београд, Булевар Милутина Миланковића бр. 9А,
11070 Нови Београд, RS

LENOR PROFESSIONAL
FORMULA
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(540)

(531) 01.01.14; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.12
(591) бела са транспаренцијом 40%, градијент
#010101 - #023А46
(511) 35
оглашавање,помоћ у пословном
управљању, објављивање рекламних тектстова,
рекламирање преко телевизије.
38 емитовање телевизијских програма, емитовање
кабловске телевизије, пренос видео садржаја на
захтев.
41
производња филмова који нису рекламни
филмови, продукција телевизијског програма,
телевизијска забава.
(210) Ж- 2020-590
(220) 30.04.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33, 24000,
Суботица, RS
(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3,
24000, Суботица
(540)

Ж
амерички виски; аперитиви; аперитиви на бази
вина; аперитиви на бази дестилованих алкохолних
пића; аперитиви на бази жестоких пића;
аперитивна вина; апсинт; армањак; биљни ликери;
битери [горка алкохолна пића]; бренди; бренди од
трешања; бурбон; вино; виски; водка; воћни
екстракти, алкохолни; воћни ликери; горка
алкохолна пића - битери; горки алкохолни
аперитиви; готови алкохолни коктели; десертна
вина; дестилована алкохолна пића на бази
житарица; дестилована жестока пића; дестилована
пића; дигестиви [ликери и жестока пића]; екстракти
жестоких алкохолних пића; жестока алкохолна
пића [дестилована]; жестока пића; жестока пића с
укусима [алкохолна пића]; јабуковача; киршч,
вишњевача; коктели; коњак; крем ликери;
крушковача; кувано вино; ликери; ликер који
садржи биљне екстракте; медовина; мескал; рум;
сангрија; скоч; текила; узо; џин; шампањац; шери.
(210) Ж- 2020-627
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski
12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LJUBAVNICA
(511) 32 аперитиви, безалкохолни; ароматизована
вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна
пића; безалкохолна пића са укусом воћа;
безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни
напици; безалкохолни газирани напици од воћног
сока; безалкохолни концентрати за прављење
напитака; безалкохолни концентрисани воћни
сирупи; безалкохолни напици; безалкохолни
сирупи; вода за пиће; воде [пића]; воћни коктели,
безалкохолни; воћни концентрати за производњу
напитака; воћни напици; воћни напици и воћни
сокови; воћни нектар [безалкохолни]; воћни
сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода;
газирана минерална вода; газирани воћни сокови;
енергетска пића; коктели, безалкохолни; напици са
укусом воћа; тоник.
33 алкохолна пића; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; алкохолне
мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели;
алкохолни екстракти; алкохолни напици од воћа;
алкохолни препарати за прављење напитака;
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.16; 26.01.20; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) 5 фармацеутски препарати; медицински
препарати; лекови за медицинску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинске намене; дијететски додаци за људе;
додаци за минералну храну; витамински препарати
и дијететски додаци који се састоје од витамина;
дијететски препарати за децу; капи за нос за
медицинске сврхе; спреј за нос за медицинску
употребу; деконгестивни спреј за нос; додаци за
храну који се састоје од амино киселина;
аналгетици; медицински чај; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биљни екстракти за медицинске
намене; сирупи за фармацеутске намене; раствори
за контактна сочива; препарати за чишћење
контактних сочива.
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Ж
10 медицински апарати и инструменти; носни
аспиратори.
35 оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској
мрежи;
пословно
управљање;
пословна
администрација; канцеларијске услуге; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима
у избору производа и услуга.
(210) Ж- 2020-628
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski
12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(731) "Селес" д.о.о., Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, RS
(540)

HERBOS TENA
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају
у индустрији, науци, фотографији, пољопривреди,
хортикултури и шумарству.
5 фармацеутски препарати; средства за дезинфекцију,
дезинсекцију, дератизацију и деодорацију; препарати
за уништавање корова и штеточина.
(210) Ж- 2020-630
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) "Селес" д.о.о., Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, RS
(540)

HERBOS TENA PLUS
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају
у индустрији, науци, фотографији, пољопривреди,
хортикултури и шумарству.
5 фармацеутски препарати; средства за дезинфекцију,
дезинсекцију, дератизацију и деодорацију; препарати
за уништавање корова и штеточина.
(531) 26.01.16; 26.01.20; 26.04.10; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) 5 фармацеутски препарати; медицински
препарати; лекови за медицинску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинске намене; дијететски додаци за људе;
додаци за минералну храну; витамински препарати
и дијететски додаци који се састоје од витамина;
дијететски препарати за децу; капи за нос за
медицинске сврхе; спреј за нос за медицинску
употребу; деконгестивни спреј за нос; додаци за
храну који се састоје од амино киселина;
аналгетици; медицински чај; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биљни екстракти за медицинске
намене; сирупи за фармацеутске намене; раствори
за контактна сочива; препарати за чишћење
контактних сочива.
10 медицински апарати и инструменти; носни
аспиратори.
35 оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској
мрежи;
пословно
управљање;
пословна
администрација; канцеларијске услуге; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима
у избору производа и услуга.
(210) Ж- 2020-629
(442) 14.08.2020.
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(210) Ж- 2020-631
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) "Селес" д.о.о., Булевар Арсенија
Чарнојевића 106, RS
(540)

RADAZIN SUPERIOR
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају
у индустрији, науци, фотографији, пољопривреди,
хортикултури и шумарству.
5 фармацеутски препарати; средства за дезинфекцију,
дезинсекцију, дератизацију и деодорацију; препарати
за уништавање корова и штеточина.
(210) Ж- 2020-632
(220) 08.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) "POSITIVE PRODUCTION" d.o.o. Beograd,
Милентија Поповића 9 спрат 3, 11070, Нови
Београд, RS
(540)

(220) 11.05.2020.
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(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, светло наранџаста, бела.
(511) 35
оглашавање; помоћ у пословном
управљању; објављивање рекламних текстова;
рекламирање преко телевизије.
38 емитовање телевизијског програма; емитовање
кабловске телевизије; пренос видео садржаја на
захтев.
41
производња филмова који нису рекламни
филмови; продукција телевизијског програма;
телевизијска забава.
(210) Ж- 2020-633
(220) 07.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Стефан Живојиновић, Благоја Марјановића
Моше 5, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Маја Шушњар, Булевар краља
Александра 203, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.22
(511) 33 вино; жестока пића; бренди; алкохолна
пића изузев пива; алкохолна пића која садрже воће.
(210) Ж- 2020-637
(220) 07.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) ESENSA d.o.o., Слободна зона, Вилине воде
б.б., 11000, Београд, Палилула, RS
(540)

(531) 04.05.05; 27.05.01; 29.01.15
(591) плава, розе, зелена, жута, тамно плава, тамно
зелена, црна, бела.
(511) 3 сапуни, етерична уља, козметика, масти за
хуману и ветеринарску употребу, козметички
препарати за негу коже, козметички препарати за

ЗИС / RS / IPO

Ж
мршављење, гелови за масажу који нису за
медицинску употребу.
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, витамински препарати,
медицински чај, додаци за минералну храну,
лаксативи, мелеми за медицинску употребу,
хемијско-¬фармацеутски препарати, лекови за
ублажавање стомачног затвора, средства за варење
за медицинску употребу, лекови за медицинску и
ветеринарску употребу, пургативи, средства за
чишћење, масти за медицинску и ветеринарску
употребу, млечни ферменти за медицинску
употребу, културе микро организама за медицинску
и ветеринарску употребу, чепићи, медицински
препарати за мршављење, лекови за људску и
ветеринарску употребу.
30 кафа, чај, немедицински биљни чајеви, какао,
шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе,
брашно и производи од житарица, хлеб, колачи,
посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак
за пециво, со, сенф, сирће, сосеви (као зачини ),
зачини, лед," зачински додаци, препарати од
житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице,
грицкалице на бази житарица, плочице од
житарица.
(210) Ж- 2020-639
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
Geneva, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ROLEX TURN-O-GRAPH
(511) 14 часовници и часовничарски производи,
наиме сатови, ручни сатови, компоненте за
часовнике и часовничарске производе и прибор за
часовнике и часовничарске производе, часовници и
остали хронометријски инструменти, хронометри,
хронографи (часовничарство), каишеви за сатове,
бројчаници (часовничарство), кућишта и кутије за
излагање
сатова,
часовника
и
накита,
часовничарски механизми и њихови делови; накит;
драго камење и полу-драго камење; племенити
метали и њихове легуре; игле (накит).
(210) Ж- 2020-640
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Књаз Милош а.д., Јужна инд. зона б.б.,
34300, Аранђеловац, RS
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(740) Адријана Деспотовић, Јужна инд. зона б.б.,
34300, Аранђеловац
(540)

(531) 19.07.01; 19.07.10; 25.01.06; 25.01.18;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, бела, црвена.
(511) 32
селтзер вода; ароматизована вода;
ароматизована минерална вода; безалкохолна пића;
вода за пиће; воде (пића); воћни коктели,
безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се
користе за припрему напитака; воћни напици;
воћни напици и воћни сокови; воћни нектар
(безалкохолни); газирана безалкохолна пића;
газирана вода; газирана минерална вода; газирани
воћни сокови; изворска вода; изотоници; 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.
(210) Ж- 2020-642
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2,
NL-1183 AT, Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(531) 01.15.21; 05.07.01; 25.01.01; 25.05.25; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, бела и браон.
(511) 30 напици од кафе.
32 освежавајући безалкохолни напици са укусом
кафе; освежавајућа газирана пића [на бази кафе,
какаа или чоколаде].
(210) Ж- 2020-649
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Maxge Electric Technology Co., Ltd.,, No.299
East Changhong Road, Wukang, Deqing, 313200
Zhejiang, CN
(740) Слободан Влаховић, адвокат, Радоја Дакића
35/32, 11070, Нови Београд
(540)

MAXGE
(511) 9 прекидачи, електрични; интегрисана кола;
електрични утикачи; прекидачи струјног кола;
дистрибуционе конзоле [за струју]; материјали за
електричне водове [жице, каблови]; индикатори
губитка струје; сигналне лампе; разводни ормари
[за струју]; хронографи [апарати за бележење
времена]; регулациони апарати/ електрични;
аларми; геодетске справе и инструменти;
громобрани и громобрански проводници.
(210) Ж- 2020-651
(220) 12.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) UNIVERZAL DOO, Булевар војводе СТепе
60, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) 2 сликарске темпере; водене и уљане боје за
употребу у уметности; алуминијумски прах за
сликање; боје за кожу; мастила за гравуру; метали у
праху за употребу у сликању, декорисању,
штампању и уметности; метална фолија за сликање,
декорисање, штампање и уметност.
14 ситни украси [бижутерија]; перле за израду
накита; перлице за израду накита.
16 материјали и инструменти за цртање; акварел и
водене боје, сликарске; оловке од дрвеног угља;
пастелне бојице [креде у боји]; четкице за сликаре;
палете за сликаре; сликарско платно; табле за
ЗИС / RS / IPO
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цртање; инструменти за гравирање; комплети за
цртање; посуде за водене боје за уметнике; кутије
са бојама [ш колски материјал]; пера за ТУШ;
четкице за писање; шестари за цртање; моделарска
глина; глина од пол имера за моделирање; пластика
за моделирање; паста за моделирање; материјали за
моделирање; архитектонски модели; гравуре и
плоче за гравуру; фигурине направљене од
кашираног папира; плочице за печаћење; калупи за
глину за моделирање [уметнички материјал];
цртежи, скице; шљокице за канцеларијску
употребу; спајалице; плочице са хватаљком за
листове папира; шпенадле као канцеларијски
материјал; чиоде као канцеларијски материјал;
лепљива слова и бројеви од винила; беџеви са
именом [канцеларијски прибор]; папирне траке и
машне, које нису позамантерија и украси за косу;
прибор за ручно лепљење налепница; самолепљиве
траке за папир или употребу у домаћинству;
лепкови за канцеларијску или употребу у
домаћинству; лепак са шљокицама за папир или
употребу у домаћинству; лепљиве траке и врпце за
декор папир или употребу у домаћинству;
самолепљиве траке за папир или употребу у
домаћинству; гумиране траке за лепљење папира;
гумице [еластичне траке] за канцеларије;
пластична, мехураста амбалажа за паковање или
умотавање; сребрни, светлећи, воштани и
каширани папир; пергамент; пластичне фолије за
омотавање.
26 дугмад; апликације [позамантерија]; украси за
одећу; перлице, не за израду накита; шљокице за
одећу; украсне кићанке [помпони]; значке украсни
новитети [дугмад]; вештачко цвеће, воће, венци;
гајтани; шљокице од лискуна; позамантеријске
траке; перје; еластичне траке, ластиши; венци од
вештачког
цвећа;
вештачке
биљке,
осим
новогодишњих јелки; привесци, осим за накит.
28 конфете; пластелин за игру.
(210) Ж- 2020-652
(220) 12.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) UNIVERZAL DOO, Булевар војводе СТепе
60, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
Нови Сад
(540)

Ж
(531) 03.09.15; 03.09.24; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) јарко ружичаста, розе, бела, плава, црна.
(511) 9 цртани филмови.
(210) Ж- 2020-653
(220) 12.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) ESENSA d.o.o. , Слободна зона, Вилине воде
б.б., 11000, Beograd, Palilula, RS
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) жуто-наранџаста, црна, црвена.
(511) 3 сапуни, етерична уља, козметика, масти за
хуману и ветеринарску употребу, козметички
препарати за негу коже, козметички препарати за
мршављење, гелови за масажу који нису за
медицинску употребу.
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, витамински препарати,
медицински чај, додаци за минералну храну,
лаксативи, мелеми за медицинску употребу,
хемијско-фармацеутски препарати, лекови за
ублажавање стомачног затвора, средства за варење
за медицинску употребу, лекови за медицинску и
ветеринарску употребу, пургативи, средства за
чишћење, масти за медицинску и ветеринарску
употребу, млечни ферменти за медицинску
употребу, културе микро организама за медицинску
и ветеринарску употребу, чепићи, медицински
препарати за мршављење, лекови за људску и
ветеринарску употребу.
35
oглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови
(210) Ж- 2020-654
(220) 12.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) ESENSA d.o.o. , Слободна зона, Вилине воде
б.б., 11000, Beograd, Palilula, RS
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Ж
(540)

(531) 01.15.24; 26.04.13; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамно плава, светло плава.
(511) 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, витамински препарати,
медицински чај, додаци за минералну храну,
лаксативи, мелеми за медицинску употребу,
хемијско-фармацеутски препарати, лекови за
ублажавање стомачног затвора, средства за варење
за медицинску употребу, лекови за медицинску и
ветеринарску употребу, пургативи, средства за
чишћење, масти за медицинску и ветеринарску
употребу, млечни ферменти за медицинску
употребу, културе микро организама за медицинску
и ветеринарску употребу, чепићи, медицински
препарати за мршављење, лекови за људску и
ветеринарску употребу.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
35
оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-655
(220) 12.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) ESENSA d.o.o. , Слободна зона, Вилине воде
б.б., 11000, Beograd, Palilula, RS
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.14;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, пинк.
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
28
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дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци ( додаци
исхрани) за људе и животиње, спрејеви за
медицинску употребу, витамински препарати,
медицински чај, додаци за минералну храну,
лаксативи, мелеми за медицинску употребу,
хемијско-фармацеутски препарати, лекови за
ублажавање стомачног затвора, средства за варење
за медицинску употребу, лекови за медицинску и
ветеринарску употребу, пургативи, средства за
чишћење, масти за медицинску и ветеринарску
употребу, млечни ферменти за медицинску
употребу, културе микро организама за медицинску
и ветеринарску употребу, чепићи, медицински
препарати за мршављење, лекови за људску и
ветеринарску употребу.
25
одећа, обућа, покривала за главу.
35
оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
(210) Ж- 2020-658
(220) 13.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Corporación habanos S.A., Carratera Vieja de
Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa,
La Habana, CU
(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак,
адвокати, Ресавска 34, 11000, Београд
(540)

(531) 25.07.03; 26.04.19; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, жута, бела.
(511) 18 пртљаг и торбе за ношење као: кофери,
ковчези, путне торбе, носиљке - торбе за ношење
новорођенчади, школске торбе; футроле за
визиткарте и џепни новчаници.
25
одећа и обућа за људе, таква која није
ограничена на: кубанске Guayabera кошуље,
кошуље уопште, панталоне, одела, хаљине, мараме
и ципеле.
30 кафа, чај; пића на бази кафе, чаја и какаоа;
чоколада
и
пића
на
бази
чоколаде.
33
алкохолна плћа, осим пива; алкохолни
препарати за прављење пића.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање које се односи на дуванску индустрију
и производе за цигаре за пушаче; канцеларијски
ЗИС / RS / IPO
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послови; пословно управљање; услуге продаје у
вези цигара и производа за цигаре за пушаче.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2020-659
(220) 14.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Марко Недељковић, Абебе Бикиле 15,
11283, Београд-Земун, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) плава, светло плава, тиркизно плава.
(511) 9 магнети; електрични апарати за даљинско
паљење;
читачи
бар-кодова;
оперативни
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер, снимљени; читачи [опрема за обраду
података]; скенери [опрема за обраду података];
рачунарски програми, који се могу преузимати;
електронске публикације које се могу преузимати;
навигациони апарати за возила[путни рачунари];
уређаји за глобално позиционирајући систем
[ГПС]; апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати; носиви уређаји за мерење
активности; футроле за паметне телефоне; навлаке
за паметне телефоне; футроле за таблет рачунаре;
паметно прстење; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; електронски кључеви као даљински
управљачи; рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване; селфи штапови
[ручни моноподи]; телекомуникациони апарати у
облику накита; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
емотикони за мобилне телефоне који се могу
преузети.
14 наруквице [накит]; привесци [накит]; привесци
за накит; ланчићи [накит]; огрлице [накит];
бижутерија; прстење [накит]; минђуше; привесци
за кључеве [прстенови за кључеве са ситним
украсима или украсним привесцима]; привесци за
кључеве са јо-јо ефектом увлачења; украси за алке
[привеске] за кључеве; украси за привеске за
кључеве.
16 оловке; штампани роковници; штампане ствари;
прибор
за
ручно
лепљење
налепница;
школска опрема [свеске и прибор за писање];
ЗИС / RS / IPO

Ж
натписи од папира или картона; налепнице
[канцеларијски прибор]; омоти за чековне
књижице; билтени; корице за пасоше; спајалице за
новац; држачи списа, докумената [канцеларијски
прибор]; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; ознаке за поврат
пртљага од папира;
беџеви са именом
[канцеларијски прибор].
18 поводци од коже; кожни поводци; женске
ташне; дршке за кишобране; школске торбе;
футроле [етуи] за визиткарте; огрлице за животиње;
кишобрани;
футроле
за
кишобране;
прекривачи за животиње; ранчеви; руксаци; ручке
за кишобране; џепни новчаници; ручне торбице;
путне торбе; торбе [коверте, кесе] од коже за
паковање; актовке; путни комплети [кожна роба];
кофери; ранци; путне торбе за одећу; футроле за
кључеве; мали кофери; спортске торбе; торбе;
футроле за кредитне картице [новчаници]; кутије за
визит карте; рандсел [јапанска школска торба за
леђа]; ознаке за пртљаг; ознаке за путне торбе;
кофери са точкићима; одећа за кућне љубимце.
35
непосредно оглашавање путем поште;
истраживање тржишта; пословна испитивања;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
пословна истраживања; рекламирање преко
телевизије;
маркетиншка
истраживања;
компјутерско управљање подацима; пружање
пословних информација; испитивање јавног
мњења; прикупљање информација у компјутерске
базе података; системација информација у
компјутерским
базама
података;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа
лица; прикупљање статистичких података; тражење
спонзорства; производња рекламних филмова;
маркетинг;
оптимизација
претраживача
за
промоцију продаје; оглашавање плаћањем по клику
[паy пер цлицк оглашавање]; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; пружање пословних информација
путем Интернет странице; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга; развој
концепта оглашавања; пословно управљање
програмима за надокнаду за друге; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или
намене оглашавања; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; управљање
програмима
лојалности
потрошача;
услуге
пописивања поклона; циљни маркетинг; услуге
комерцијалног лобирања.
29
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Ж
38
слање порука; комуникације мобилним
телефонима; 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];
обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској
мрежи; форуми [причаонице] на друштвеним
мрежама; пренос честитки путем интернета; пренос
дигиталних датотека; пренос видео садржаја
на захтев, телефонске комуникације.
(210) Ж- 2020-660
(220) 14.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) NIKE Innovate C.V., a limited partnership
(commanditaire vennootschap) organized and
existing under the laws of the Netherlands, One
Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

AIR270
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2020-702
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“,
Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS
(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13, 21000,
Нови Сад
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) сива, розе, светло розе, бела.
(511) 44: услуге здравствене и козметичке неге које
се пружају у салонима лепоте, фризерским
салонима, саунама и салонима за масажу наиме
нега лица, тела и косе; услуге козметичких
третмана лица, тела и косе; услуге третмана лепоте;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у подручју неге
тела, лица, коже и косе.
30

(210) Ж- 2020-703
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“,
Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS
(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела
(511) 44: услуге здравствене и козметичке неге које
се пружају у салонима лепоте, фризерским
салонима, саунама и салонима за масажу наиме
нега лица, тела и косе; услуге козметичких
третмана лица, тела и косе; услуге третмана лепоте;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у подручју неге
тела, лица, коже и косе.
(210) Ж- 2020-704
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“,
Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS
(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 44: услуге здравствене и козметичке неге које се
пружају у салонима лепоте, фризерским салонима,
саунама и салонима за масажу наиме нега лица, тела и
косе; услуге козметичких третмана лица, тела и косе;
услуге третмана лепоте; консултантске услуге у вези са
козметичким третманима; консултантске услуге у
подручју неге тела, лица, коже и косе.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2020-705
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“,
Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS
(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.06
(591) сива, розе, светло розе, бела.
(511) 44: услуге здравствене и козметичке неге које
се пружају у салонима лепоте, фризерским
салонима, саунама и салонима за масажу наиме
нега лица, тела и косе; услуге козметичких
третмана лица, тела и косе; услуге третмана лепоте;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у подручју неге
тела, лица, коже и косе.

Ж
(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.10
(511) 44: услуге здравствене и козметичке неге које
се пружају у салонима лепоте, фризерским
салонима, саунама и салонима за масажу наиме
нега лица, тела и косе; услуге козметичких
третмана лица, тела и косе; услуге третмана лепоте;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у подручју неге
тела, лица, коже и косе.
(210) Ж- 2020-708
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Ненад Митровић, Стевана Тодоровића 29/1,
37208, Крушевац, RS
(540)

(210) Ж- 2020-706
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“,
Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS
(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 44: услуге здравствене и козметичке неге које
се пружају у салонима лепоте, фризерским
салонима, саунама и салонима за масажу наиме
нега лица, тела и косе; услуге козметичких
третмана лица, тела и косе; услуге третмана лепоте;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у подручју неге
тела, лица, коже и косе.
(210) Ж- 2020-707
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“,
Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 05.07.13; 27.05.01; 29.01.03
(591) зелена.
(511) 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.
44
медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре,
хортикултуре и шумарства; саветовање у вези
дијететике и исхране; услуге саветовања о здрављу;
пружање информација о исхрани и дијететским
додацима [додацима исхрани].
(210) Ж- 2020-709
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) "Клетт" издавачка кућа д.о.о. Београд,
Маршала Бирјузова 3-5, 11000, Београд, RS

31

Ж
(740) Адвокат Јованка Зечевић Анђелковић,
Нушићева 7а, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, зелена, плава, црнеа, бела.
(511) 16
бележнице, нотеси; периодичне
публикације; свеске; бележнице; каталози; кгиге са
песмама или нотама; књиге; штампане ствари;
штампане публикације; приручници; књижице.
35
истраживање тржишта; обрада текста;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
маркетинг.
41 академије; образовне услуге; услуге пружања
обуке;
издавање
књига;
онлајн издавање
електронских
књига
и
часописа;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских
публикација, које се не могу преузимати.
(210) Ж- 2020-710
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) BGI Genomics Co., Ltd. and BGI
PathoGenesis Pharmaceutical Technology Co., Ltd,
Floors 7-14, Building No. 7, BGI Park, No. 21 Hong'an
3rd Street, Yantian District, Shenzhen, Guangdong
518083, CN i 106C, Building W2-B, Gaoxin Industrial
Village, No. 025 Gaoxin South 4th Road, Gaoxin
Community, Yuehai Street, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong 518000, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.04; 27.05.01; 27.05.17
(511) 42 научна истраживања; услуге научних
лабораторија; услуге медицинских лабораторија;
услуге биомедцинског истраживања; хемијска
испитивања;
бактериолошка
испитивања;
биолошка истраживања; генетско тестирање у
сврху
научног
истраживања;
рачунарско
програмирање у области медицине; дизајнирање и
32
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развој база података; структурна и функционална
анализа генома; тестирање ДНК у научно
истраживачке сврхе; услуге анализе крви;
биотехнолошка истраживања.
44
тестирање ДНК у медицинске сврхе;
постављање дијагнозе болести; медицинска
испитивања; услуге медицинске помоћи; пружање
медицинских информација; услуге медицинске
анализе које обезбеђују медицинске лабораторије у
дијагностичке сврхе и сврхе лечења; генетско
тестирање у медицинске сврхе; услуге медицинске
анализе у успостављању дијагнозе карцинома;
услуге телемедицине; усмеравање у области
исхране и дијете.
(210) Ж- 2020-712
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11,
11080, Земун-Београд, RS
(540)

(531) 01.15.24; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, бела, црвена, златно жута.
(511) 5 дезинфекциона средства.
(210) Ж- 2020-713
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) REPRO TRADE d.o.o., Индустријска зона,
Север б.б., 21235, Темерин, RS
(540)

(531) 02.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 05.07.08;
05.11.13; 19.03.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
27.07.01; 29.01.15
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(591) бела, црвена, плава, зелена, жута, браон, драп.
(511) 16 штампане ствари; промотивне штампане
ствари; пластични материјал за паковање;
амбалаже; све наведено за производе од житарица,
нарочито производе од овса и овсену кашу.
30 производи од житарица, нарочито производи од
овса и овсена каша.
32 сокови на бази овса, безалкохолни напици на
бази овса; напици од поврћа на бази овса;
безалкохолна пића на бази овса посебно: дијететска
пиће, желатин, мешавине за пића и сирупе; инстант
напици, сирупи, коктел и , концентрати за пића.
(210) Ж- 2020-714
(220) 11.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Preduzeće za projektovanje, inženjering I
konsalting u hidrotehnici I građevinarstvu
EHTING d.o.o., Веле Нигринове 16, Београд, RS
(740) Бранко Колшек, адвокат, Цвијићева 107/I/5,
11000, Београд
(540)

(531) 03.05.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(591) светло плава и браон
(511) 9 рачунари, рачунарска опрема (hardware) и
програмска подршка (software); апарати за
снимање, пренос или репродукцију звука, слика
и/или података; аудио, видео (статичне и покретне
слике) и записи података у некомпресованом или
компресованом облику; носачи аудио, видео и
других података; дискови за снимање; снимљени
рачунарски програми; снимљени аудио, видео
(статичне и покретне слике) и записи података у
некомпресованом или компресованом облику;
опрема за обраду података, делови и опрема за сву
наведену
робу.
41 услуге образовања и подучавања лица у области
водопривреде ¬хидротехнике; организовање и
извођење конференција, семинара, изложби и
симпозијума, образовних курсева, предавања,
радионица,
представљања,
презентације;
прибављање информација за образовне и
саветодавне услуге; подучавање и образовање из
области санитарног инжењерства, водоводних и
канализационих система, третмана воде за пиће,
отпадних вода и третмана отпада, заштите животне
средине и екологије, заштите од поплава и уређења

ЗИС / RS / IPO

Ж
водотока, експлоатације подземних и површинских
вода, регулације река, изградње лука, пристаништа
и марина, мелиоративних система, односно
одводњавања и наводњавања земљи шта,
водопривредних система и уређење сливова,
инфраструктурних
објеката
и
система,
информационих
система
у
водопривреди;
саветодавне услуге у вези са напред наведеним
услугама.
42 саветодавне и консултантске услуге у вези са
пројектовањем
из
области
санитарног
инжењерства, водоводних и канализационих
система, третмана воде за пиће, отпадних вода и
третмана отпада, заштите животне средине и
екологије, заштите од поплава и уређења водотока,
експлоатације подземних и површинских вода,
регулације река, изградње лука, пристаништа и
марина,
мелиоративних
система,
односно
одводњавања
и
наводњавања
земљишта,
водопривредних система и уређење сливова,
инфраструктурних
објеката
и
система,
информационих система у водопривреди; увођење
и одржавање методологије смањења губитака воде
и повећање ефикасности у водоводним системима
применом
у
интегралном
водоводном
информационом
систему
(ИВИС)у;
дизајн
сопствених матичних страница и страница на
светској рачунарској мрежи-Интернету; услуге
дизајна, посебно услуге дизајна матичних страница
и страница на светској рачунарској мрежиИнтернету; услуге пројектовања и дизајна
програмске подршке (softwaгe) за формирање
интегралног водоводног информационог система
(ИВИС) са применом методологије смањења
губитака воде и повећања ефикасности у
водоводним системима.
(210) Ж- 2020-717
(220) 21.05.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) Привредно друштво Анвама д.о.о.,
Патријарха Димитрија 24, 11090, РаковицаБеоград, RS
(540)

(531) 25.07.02; 29.01.14
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Ж
(591) pantone 7533, pantone 7467, pantone 730,
pantone 1805
(511) 30 хлеб без квасца; двопек; кекс: колачи;
палачинке; хлеб; пите; сендвичи; векне хлеба;
овсено брашно; хлебне мрвице; пите; слатке
земичке и колачићи; брашно и производи од
житарица.
32 безалкохолни напици, воћни напици и воћни
сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за
прављење напитака.
35 услуге продаје на мало у вези са пекарским
производима, производима од житарица, хлеба,
пецива, колача и посластица.

(540)

ECLIPSE
(511) 5 пестициди, инсектициди, фунгициди и
хербициди.

(210) Ж- 2020-1214
(220) 22.07.2020.
(442) 14.08.2020.
(731) ADAMA AGAN Ltd., P.O. Box 262, Northern
Industrial Zone , Ashdod 7710201, IL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
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