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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)
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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- 2021-147
(220) 29.01.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3,
11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11
(511) 41 образовне услуге у области медицине;
припремање обуке у области медицине; припрема и
вођење радионица у области медицине; организовање и
вођење конгреса, конференција, семинара, симпозијума
у области медицине; обука у области медицине;
информисање о образовању у области медицине;
испити из области образовања у области медицине;
електронско издаваштво; услуге клубова здравља;
практична настава у области медицине; услуге
издаваштва укључујући електронско издаваштво;
издавање књига, књижица, памфлета, периодичних
публикација, новина, приручника, проспеката, билтена,
каталога, брошура; вођење конвенција; вођење
конгреса; вођење курсева учења на даљину; вођење
образовних форума уживо; додатно образовање;
издавање електронских књига и он-лајн периодичних
часописа; издавање журнала, књига и приручника из
области медицине; издавање научних магазина који се
односе на медицинску технологију; издавање уџбеника;
изнајмљивање
медицинских
дијагностичких
симулатора за употребу у наставне сврхе;
изнајмљивање образовних и материјала за обуку;
консултовање које се односи на организовање и вођење
конференција; објављивање резултата клиничких
испитивања; објављивање резултата клиничких
тестирања фармацеутских препарата; обука о употреби
хируршких, лекарских, стоматолошких инструмената и
апарата; омогућавање коришћења онлајн видео записа,
који се не могу преузимати; омогућавање онлајн
семинара обуке; онлајн издавање електронских књига и
часописа; организовање и вођење конференција,
семинара и симпозијума; организовање и реализација
конференција, конгреса, концерата, симпозијума,
семинара, курсева обуке, часова и предавања у области
медицине; подучавање из области медицине; пружање
курсева сталног усавршавања у области медицине.
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42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
медицинска истраживања; истраживање матичних
ћелија; дизајн и развој медицинске технологије;
рачунарско програмирање за медицински сектор;
дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата;
пружање информација о медицинском и научном
истраживању у области фармацеутских производа;
услуге истраживања и развоја у вези са медицином;
фармацеутско истраживање; научно истраживање у
области генетике и генетског инжењеринга; научно
истраживање за медицинске потребе; клиничка
испитивања; хостинг дигиталног садржаја на
интернету; развој рачунарских база података.
44 медицинске услуге; медицинске и здравствене
услуге; медицинске услуге у вези са вађењем,
третирањем и обрадом матичних ћелија; медицинске
услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом
људске крви, крви из пупчане врпце, људских ћелија,
матичних ћелија и коштане сржи; акушерске и
гинеколошке услуге; амбулантна медицинска нега;
болничке услуге; генетско саветовалиште; генетско
тестирање у медицинске сврхе; ДНК тестирање у
медицинске сврхе; здравствена и козметичка нега за
људе; изнајмљивање медицинске опреме; израда
извештаја који се односе на медицинска питања;
информисање пацијената о употреби лекова;
консултантске и информативне услуге у вези са
медицинским
производима;
консултантске
и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; медицинска помоћ; медицинска нега;
медицинске и здравствене услуге; медицинске и
здравствене услуге у клиникама; медицинске
консултације; медицински скрининг; медицинско
саветовање; медицинско тестирање; обављање
медицинских прегледа; пластична хирургија;
припрема
рецепата
у
апотекама;
пружање
медицинских информација; услуге лабораторијске
анализе у вези са лечењем особа; услуге лекара;
услуге
медицинске
дијагностике;
услуге
медицинских клиника; услуге телемедицине; услуге
центара за рехабилитацију; услуге медицинске
анализе у медицинским лабораторијама у вези са
лечењем особа; фармацеутски савети; физикална
терапија.
(210) Ж- 2021-148
(220) 29.01.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Мирјана Владисављевић, Булевар деспота
Стефана 108, Београд, RS
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(740) Адвокат Урош Недељковић, Браће Јерковић
145, Београд
(540)

BALKAN TOP STAR
(511) 9 апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузети.
35 дистрибуција рекламног материјала; дизајнирање
рекламног материјала; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање
продајних
штандова; истраживање тржишта; испитивање јавног
мњења; консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; маркетиншка истраживања; маркетинг;
обезбеђивање он-лајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; пословно управљање за сценске
уметнике; продукција
програма телевизијске
продаје; производња рекламних филмова; пружање
пословних информација путем интернет странице;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко телевизије; услуге односа са јавношћу; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
услуге рекламних агенција.
41 услуге стављања на располагање телевизијских
програма, који се не могу преузимати, путем преноса
видео записа на захтев; електронско издаваштво;
извођење представа уживо; издавање књига;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање сценског
декора; изнајмљивање филмова; информисање о
образовању; клупске услуге [забавне или образовне];
монтажа видеотрака; омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се не могу преузимати;
омогућавање коришћења он-лајн музике, која се не
може преузимати; он-¬лајн издавање електронских
књига и часописа; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење радионица
[обука]; организовање и спровођење концерата;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање такмичења [образовних или забавних];
писање песама; писање сценарија; писање сценарија,
изузев за рекламне сврхе; писање текстова;
практична настава [обука путем демонстрације];
продукција радио и телевизијских програма;
производња филмова, који нису рекламни филмови;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем
или
обуком];
снимање
видеорекордером; телевизијска забава; титловање;
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Ж
услуге агенција за продају карата [разонода]; услуге
графичке обраде, не у рекламне сврхе; услуге
забављача; услуге караока; услуге омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не
могу преузимати;
услуге
разоноде;
услуге
репортерског извештавања; услуге синхронизовања;
услуге студија за снимање; услуге филмског студија;
учење на даљину; фотографисање; фотографске
репортаже;
забава
посредством
радија;
изнајмљивање видео трака; изнајмљивање видео
рекордера; изнајмљивање опреме за играње;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
компоновање
музике;
обука
[тренирање];
организовање и вођење конгреса; организовање
изложби за културне или образовне потребе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; планирање забава [забава]; позоришна
продукција; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; пружање услуга аутомата за
аркадне игрице; снабдевање опремом за рекреацију;
услуге биоскопа; услуге забавних паркова; услуге
игара пружених он-лајн са рачунарске мреже; услуге
ноћних клубова [забава]; услуге стављање на
располагање филмова, које се не могу преузимати,
путем преноса видео записа на захтев.
(210) Ж- 2021-326
(220) 26.02.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Medisana Trade d.o.o., Јеврејска 13,
11000, Београд, RS
(740) Бранка Марковић, адвокат, Радослава грујића
8, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.15; 05.05.21; 06.01.02; 07.15.01; 19.03.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.15
(591) плава, тамно плава, светло плава, бела, црна,
сива, зелена, љубичаста, пинк, роза.
(511) 3 Козметичка уља за кожу; креме, уља,
лосиони и препарати за чишћење и хидратацију;
креме, уља, лосиони, спрејеви и балзами за
козметичке потребе; топикални лосиони, креме и
уља за кожу и тело за козметичку употребу;
козметичке креме за негу коже; козметичке креме за
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негу тела; козметичке креме и лосиони; креме за
кожу за козметичке потребе; креме за лице и тело за
козметичке потребе; козметичке креме и лосиони за
негу лица и тела; млеко, гелови, лосиони и креме за
скидање шминке; козметичке креме, млека, лосиони,
гелови и пудери за лице, руке и тело; балзами, осим
за медицинске сврхе; емулзије за тело; емулзије за
тело за козметичке потребе; емулзије, гелови и
лосиони за негу коже; козметички гелови; гелови за
козметичку употребу; хидратантне креме, лосиони и
гелови; хидратантни гелови [козметички]; гелови за
купање и туширање, нису за медицинске потребе;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
козметичке креме и гелови за лице, руке и тело;
млеко за тело; млеко за хидратацију; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
тоници за кожу; лосиони за тело; козметички
производи у облику лосиона; лосиони за купање за
козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони
за козметичку употребу; лосиони за хидратацију
коже [козметички]; уља и лосиони за масажу;
лосиони за лице и негу тела за козметичке потребе;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; сва наведена роба
произведена је од биљака које су са Алпских
планина.
5 медицинска уља; биљне креме за медицинске
потребе; медицинске креме за кожу; гелови, креме и
раствори за дерматолошку употребу; медицински
лосиони и креме за тело, кожу, лице и руке;
вишенаменски медицински балзами против болова;
локални гелови за медицинску и терапеутску употребу;
медицински тоници; медицински лосиони; лосиони за
фармацеутске намене; медицински лосиони за кожу;
медицински лосиони за тело; фармацеутски лосиони за
кожу; сва наведена роба произведена је од биљака које
су са Алпских планина.
35
услуге посредовања у трговини; услуге
велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге малопродаје и велепродаје за козметику,
тоалетне потрепштине, пасте за зубе, сапуне и
детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката и узорака;
дистрибуција и дељење рекламног материјала;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
дистрибуција проспеката и узорака за реклaмне
потребе.
(210) Ж- 2021-334
(220) 02.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) VLATACOM INSTITUT VISOKIH
TEHNOLOGIJA DOO BEOGRAD, Милутина
Миланковића 5, 11070, Београд-Нови Београд, RS
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(740) Адвокат Ђорђе Симић, Книћанинова 3,
11000, Београд
(540)

VLATACOM
(511) 9 преносиоци електронских сигнала; предајни
уређаји (телекомуникациони); телекомуникациони
преносиоци; магнетне идентификационе картице;
оптички читачи слова, симбола; оптички носиоци
података; оптички дискови; штампачи за рачунаре;
процесори [централна јединица за обраду података];
централна јединица за обраду података [процесор];
читачи [опрема за обрадуподатака]; сигнална расвета
у саобраћају [сигнални уређаји]; термалне камере;
биометријски пасоши; биометријске личне карте;
радари.
13 гранате [пројектили]; пројектили [оружје].
38 пружање информација у области телекомуникација;
обезбеђивање телекомуникационих веза са глобалном
рачунарском мрежом; пренос дигиталних датотека;
радио комуникације.
(210) Ж- 2021-365
(220) 04.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД
(ВРАЧАР), Алексе Ненадовића 19, 11000, Београд, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) 16 адресне матрице за машине за адресирање;
акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше
од папира или картона; апарати за вињете; апарати за
обележавање бројевима; апарати за развијање
фотографија; апарати за уништавање папира
[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и
машине за умножавање докумената; архитектонски
модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са
именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки
узорци за употребу у микроскопији [наставни
материјал]:
блокови
за
цртање;
блокови
[канцеларијски материјал]; бочице за мастило;
брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање;
бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба];
ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине;
ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за
умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није
за зубарску употребу; воштани папир; восак за
ЗИС / RS / IPO
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печаћење; вреће за ђубре [од папира или пластике];
вреће за микроталасно кување; врећице [коверте,
кесе] од папира или пластике, за паковање;
географске мапе; глина од полимера за моделирање;
глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у
домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке;
графичке репродукције; графички отисци; грбови
[папирни печати]; гумиране траке за лепљење
папира; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за
брисање; дијаграми; дописница за најаву посебних
догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду;
држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата;
држачи списа, докумената [канцеларијски прибор];
држачи страница књига; електрокардиографски
папир; етикете од папира или картона; жигови
[печати]; зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; заставе од папира; заштитне корице
за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за
урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте
[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за
умножаваче; индијско мастило; инструменти за
гравирање; инструменти за писање; инструменти за
цртање; испуна од папира или картона; јастучићи за
мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са
именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са
мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за затварање коверата; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
каталози; каширани папир; клипсе за оловке;
клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за
бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка
платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати
и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе; копче
за навлаке за картице са именом [канцеларијски
прибор];
корективна
течност
[канцеларијски
реквизит]; корективно мастило [хелиографско];
коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за
пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; кројачка креда; кројеви и образци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са
бојама [школски материјал]: лењири за цртање;
лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце
за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; летци,
флајери;
листови
папира
[канцеларијски];
ЗИС / RS / IPO

Ж
литографије; литографска креда; литографска
уметничка дела; литографски камен; магазини
[периодични]; манжетне за држање прибора за
писање; марамице од папира; марамице од папира за
чишћење; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјал за паковање направљен
од скроба; материјали за моделирање; материјали за
писање; материјали за филтрирање од папира;
материјали за цртање; материје за печаћење за
канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за биговање папира [канцеларијска опрема];
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске;
машине
за
франкирање
за
канцеларијску употребу; метални врх за индексне
карте; моделарска глина; музичке честитке,
разгледнице; мустре [шеме за вез]; навлаке за
картице са именом; надстолњаци од папира;
налепнице [канцеларијски прибор]; наливпера; налив
пера и хемијске оловке [канцеларијски прибор];
натписи од папира или картона; неелектронски
импринтери за кредитне картице; неелектронски
показивачи графикона; несесери са прибором за
писање; новине; новчанице; ногаре за сликаре
[штафелаји]; ножеви за папир [за отварање писама];
ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; носачи
лепљивих
трака
[канцеларијски
прибор];
обележивачи за књиге; обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију [канцеларисјки прибор];
овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски
реквизити]; огласни панои од папира или картона;
ознаке за по врат пртљага од папира; олеографи;
оловке; оловке за цртање; оловке од дрвеног угља;
оловке са графитном мином [техничке оловке];
омотачи за флаше од картона или папира; омоти за
папир; омоти за чековне књижице; омоти
[канцеларијски материјал]; палете за сликаре;
памфлети; пантографи [справе за прецртавање];
папир; папир за копирање; папир за лекарске столове
за прегледе; папир за машине за снимање; папир за
писање; папир за радиограме; папир за сликање и
калиграфију; папир за увијање; папирне или
картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију
медицинских инструмената; папирне копче; папирне
кутије за крем; папирне марамице за уклањање
шминке; папирне машне, које нису позамантерија и
украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне траке,
које нису позамантерија и украси за косу; папирни и
картонски материјали за паковање [пуњење,
облагање]; папирни омоти за саксије; папирни
подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери
за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
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[канцеларијски материјал]: пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
кесе за одлагање животињског измета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портикле са рукавима,
папирне; портрети; постери; постоља за мастило;
постоља за пера и оловке; постоља за печате;
постоља за фотографије; посуде за водене боје за
уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и
бројање новца; посудице за боје; поштанске марке;
поштански жигови; прекривачи столова од папира;
прибор за ручно лепљење налепница; приручници;
притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски
материјал]; производи за брисање; проспекти;
рачунске таблице; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; свеске;
светлећи папир; секачи папира [канцеларијски
прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; спајалице за новац; спајалице; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к
реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице
за документацију са фиокама [канцеларијски
прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци
од рецикловане целулозе за умотавање; табле за
цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске];
таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет
папир; траке за бар кодове; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за
цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери]
од папира; тубе од картона; убруси за лице од
папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање;
угаоници за цртање; украсне папирне заставице;
улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са
мастилом за машине за репродуковање докумената;
умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од
папира или пластике за паковање хране; фасцикле за
списе
[канцеларијски
прибор];
фасцикле
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[канцеларијски материјал]; Фигурине направљене од
кашираног папира; филтер папир; фолије за
прецртавање; фолије од папира или пластике за
одржавање влаге за паковање хране]; фолије,
слајдови [канцеларијски материјал]; формулари
[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампа
не]; француски лењири кривуљари; хектографи;
хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки
препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне
фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају
на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична
слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за
писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање
код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и
напитака; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за
шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
материјал [висока штампа]; штампани роковници;
штампарска слова; штампарске реглете; штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви
и
слова;
штампарски
комплети,
покретни
[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.
35
административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним
просторима; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање канцеларијских машина и
опреме;
изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
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консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са избором
особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; психолошко тестирање за
избор запослених; развој концепта оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
ЗИС / RS / IPO

Ж
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
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преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дистрибуција филмова; дресирање животиња;
електронско издаваштво; забава посредством радија;
извођење представа варијетеа; извођење представа
уживо; извођење циркуских представа; издавање
књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање
опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим
возила; издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума
за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
рекордера;
изнајмљивање
видео
трака;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијскох
студија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање
тренажних
симулатора; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне];
компоновање
музике;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
12
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потребама; обука гимнастике; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање балова;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење образовних
форума уживо; организовање и вођење радионица
[обука]; организовање изложби за културне или
образовне потребе; организовање и спровођење
концерата; организовање костимираних забавних
догађаја; организовање лутрије; организовање модних
ревија за забавне сврхе; организовање представа,
свечаности [услуге импресарија]; организовање
разгледања у пратњи водича; организовање спортских
такмичења; организовање такмичења [образовних или
забавних]; организовање такмичења у лепоти;
организовање тура пењања са водичем; оркестарске
услуге; писање песама; писање сценарија; писање
сценарија, изузев за рекламне сврхе; писање текстова;
планирање забава [забава]; подучавање; подучавање
аикида; подучавање џудоа; позоришна продукција;
покретне библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема и
вођење симпозијума; продукција музике; продукција
представа; продукција радио и телевизијских програма;
производња филмова, који нису рекламни филмови;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; пружање информација које
се односе на рекреативне активности; пружање
корисничких оцена у забавне и културне сврхе;
пружање корисничких прегледа у забавне и културне
сврхе; пружање услуга аутомата за аркадне игрице;
пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање
услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга у
области образовања; режирање филмова, осим
рекламних филмова; резервисање седишта за приредбе,
свечаности; религијско образовање; садо обука
[подучавање о чајној церемонији]; снабдевање опремом
за рекреацију; снимање видеорекордером: стављање на
располагање игралишта и опреме за голф; телевизијска
забава; титловање; тумачење језика знакова; услуге
агенција за продају карата [разонода]; услуге биоскопа;
услуге бојења лица; услуге графичке обраде, осим у
рекламне сврхе; услуге диск џокеја; услуге дискотека;
услуге забаве које пружају кампови за одмор; услуге
забављача; услуге забавних паркова; услуге зоолошких
вртова; услуге игара на срећу; услуге игара пружених
онлајн са рачунарске мреже; услуге калиграфије;
услуге караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
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[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-374
(220) 05.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Ратомир Миладиновић, Булевар ослобођења
84/81, 11000, Београд , RS
(740) Адвокат Ксенија Булатовић, Душана
Вукасовића 64/27, Београд-Нови Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.16; 09.07.01; 26.04.14; 26.04.16;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01
(591) црна, бела, црвена и плава боја.
(511) 35 канцеларијски послови; услуге помоћи у
пословању; административне услуге које се односе
на пословне трансакције и финансијске извештаје;
услуге које се састоје из регистрације, преписа,
састављања, сакупљања или систематизације
писаних саопштења и регистрација као и сакупљање
математичких или статистичких података.
(210) Ж- 2021-376
(220) 05.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) V MARK DOO ZA
PROIZVODNJU,EXPORT-IMPORT I USLUGE
NOVI SAD, Милете Јакшића 3, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Маја Омерагић-Пантић, Булевар
Михајла Пупина 20/1, 21000, Нови Сад
ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 24.17.25; 25.01.01; 25.03.05; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, златна, црвена.
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.услуге барова и ресторана; обезбеђивање
хране и пића у ресторанима и баровима.
45 планирање и организовање венчања, саветодавне
услуге које се односе на планирање и организовање
венчања, услуге хотелских консијержа, услуге
чувања станова у одсуству власника.
(210) Ж- 2021-396
(220) 08.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Александар Лакатуш, Прилепски ред 8,
Зрењанин, RS
(540)

(531) 03.01.14; 03.01.16; 24.17.03; 25.07.25; 26.01.15;
26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, црвена.
(511) 9 апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони, геодетски, фотографски, кинематографски,
аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, откривање, тестирање, инспекцију,
спасавање и наставу.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
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и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
45 правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица; услуге које
пружају правници, правни заступници и адвокати
индивидуалним лицима, групама, организацијама и
привредним друштвима; услуге истраживања и
надгледања које се односе на физичку сигурност
лица и сигурност материјалне имовине.

(531) 05.07.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.24
(591) сива, зелена, розе, бела и црна.
(511) 3 препарати за бељење [скидање боје] за
козметичку употребу.

(210) Ж- 2021-400
(220) 08.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) V MARK DOO ZA
PROIZVODNJU,EXPORT-IMPORT I USLUGE
NOVI SAD, Милете Јакшића 3, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Маја Омерагић Пантић, Булевар
Михајла Пупина 20/1, 21000, Нови Сад
(540)

ATEKAGO

(210) Ж- 2021-460
(220) 17.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Privredno društvo za proizvodnju i promet
lekova PharmaS d.o.o. Beograd , Вилине воде б.б.,
11000, Београд, RS
(540)

(511) 5 фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за људску примену; хигијенски препарати
за медицинску употребу; хигијенски препарати за
медицинске потребе; фармацеутски препарати и
природна лековита средства; дијететске супстанце за
медицинске потребе; фармацеутски препарати и
супстанце за примену у области урологије;
фармацеутски препарати за примену у урологији.
(210) Ж- 2021-496
(220) 19.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Poljoprivredna zadruga KONOPLJA, Ђорђа
Никшића Јохана 28, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.09.17; 25.07.21; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) црвена, зелена, бела, светло роза.
(511) 35 пословно управљање; оглашавање; вођење
послова; канцеларијски послови.
43 обезбеђивање хране и пића у ресторанима и
баровима; услуге ресторана, барова и коктел барова.
45 планирање и организовање венчања, саветодавне
услуге које се односе на планирање и организовање
венчања, услуге хотелских консијержа, услуге
чувања станова у одсуству власника.
(210) Ж- 2021-423
(220) 11.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ДЕЛПХИ ДОО, Главна 16, 11080, Београд, RS
(540)

(531) 05.03.13; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.11; 29.01.03
(591) тамно зелена, светло зелена.
(511) 2 сирове природне смоле.
3 немедицинска козметика и тоалетни препарати;
немедицинска средства за чишћење зуба.
29
желеи; уља и масти за исхрану; семенке
припремљене за људску исхрану, без зачина и арома.
30
брашно; житарице припремљене за људску
употребу, ољуштено семе.
31 сирово и непрерађено зрневље и семе; природне
биљке.
(210) Ж- 2021-543
(220) 23.03.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Јован Бабић and Милан Ракић, Едварда
Грига 25а, 11231, Београд, RS i Дарвинова 4,
11010, Београд, RS
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(540)

(531) 24.17.20; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.04
(591) тамно плава, златна.
(511) 9 рачунарске софтверске платформе, снимљене
или даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати;
рачунарски
програми,
снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати.
16
беџеви са именом [канцеларијски прибор];
ваучери; етикете од папира или картона; календари;
карте; коверте; леци, флајери; папирне или картонске
кутије; улазнице.
35
административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
ажурирање огласних материјала; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дистрибуција рекламног материјала;
изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање
огласног простора; израђивање профила потрошача
за
комерцијалне
или
маркетиншке
сврхе;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; истраживање
тржишта; испитивање јавног мњења; компјутерско
управљање подацима; маркетинг; маркeтиншка
истраживања; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; оглашавање
плаћањем по клику [рау per click оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; пословно
управљање хотелима; презентација производа пyтeм
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података; развој
концепта оглашавања; рекламирање преко плаката;
рекламирање слањем наруџбеница; састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне
сврхе;
управљање
програмима
лојалности
потрошача; услуге пописивања поклона; услуге
посредовања
у
трговини;
услуге
праћења
конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге
рекламних агенција.
43
изнајмљивање просторија за састанке;
изнајмљивање шатора; изнајмљивање столова,
столица, столњака и стакленог посуђа; кетеринг

ЗИС / RS / IPO

Ж
хране и пићa; пансионске услуге; резервисање
привременог смештаја; услуге агенција за смештај
(хотелски, пансионски);
услуге барова; услуге
кафеа; услуге кафетерија; услуге мотела; услуге
пријема за привремени смештај [организовање
долазака и одлазака]; услуге резервисања хотела;
услуге
ресторана;
услуге
ресторана
за
самопослуживање; услуге хотела.
45 изнајмљивање вечерњих хаљина; изнајмљивање
одеће; организовање религијских свечаности;
планирање и организовање венчања; услуге онлајн
друштвених мрежа.
(210) Ж- 2021-574
(220) 01.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

EXTENSA
(511) 12 аутомобилске гуме.
(210) Ж- 2021-601
(220) 05.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Wind River Sales & Distribution Company,
LLC, 4792 Potato House Court, Wilson,
North Carolina 27893, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

KENTUCKY SELECT
(511) 34 цигарете.
(210) Ж- 2021-614
(220) 06.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ЗЕМУН),
Аутопут за Загреб 22, 11000, Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)
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(531) 07.05.09; 26.04.16; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
(591) плава, бела, љубичаста.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; 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 [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
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пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
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услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
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бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
ЗИС / RS / IPO
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телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дресирање животиња; дистрибуција филмова;
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
трака;
изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијскох
студија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање
тренажних
симулатора; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне];
компоновање
музике;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
потребама; обука гимнастике; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
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подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
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(210) Ж- 2021-616
(220) 07.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.05.20; 08.01.06; 11.03.20; 19.03.01;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 16
хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање кајмак намаза;
етикете и налепнице за кајмак намаз; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
кајмак намаз.
29 кајмак намаз.
35 услуге промета, трговине на велико и мало кајмак
намазом.
(210) Ж- 2021-617
(220) 07.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Mondo INC d.o.o., Обилићев венац 4,
Београд, RS
(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12
(591) Pantone 809 C, неон, црна.
(526) "BEOGRADSKI BURGER FESTIVAL"
(511) 16 папир; постери; огласни панои од папира
или картона;
штампани материјал
(висока
штампа);новине, периодичне публикације; улазнице;
памфлети; фотографије (штампане), цртежи; скице;
штампа ни роковници; штампа не публикације;
проспекти; магазини (периодични(; врећице (коверте,
кесе) од папира или пластике за паковање; маркери за
ЗИС / RS / IPO
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књиге; честитке, разгледнице; календари; дописнице за
најаву посебних догађаја; налепнице (канцеларијски
прибор); билтени; леци, флајери; ваучери.
35
оглашавање;
истраживање
тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; дистрибуција рекламног материјала;
презентација
робе;
изнајмљивање
огласних
материјала, објављивање рекламних текстова; услуге
односа са јавношћу; уређивање излога; услуге
рекламних агенција; организовање изложби за
привредне и рекламне потребе; промоција продаје за
друге; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
тражење спонзорства; организовање модних ревија у
промотивне
сврхе;
изнајмљивање
продајних
штандова; преговарање и закључивање пословних
трансакција за трећа лица; изнајмљивање билборда
(паноа за рекламирање); писање текстова за
рекламне намене; рекламирање преко плаката;
услуге односа са медијима; услуге корпоративне
комуникације.
38 телекомуникације; телекомуникације, нарочито
телевизијска емисија колажног типа; аудио
емитовање; бежично емитовање; видео емитовање;
дигитално аудио емитовање; емитовање радио
програма (радиодифузија); емитовање телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма путем
интернета; емитовање и пренос телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских
програма који се плаћају по гледању; емитовање и
ЗИС / RS / IPO

Ж
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању,
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникационих мрежа; емитовање радио и
телевизијских програма путем кабловских или
бежичних мрежа; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; комуникације путем
виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитски, кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја; видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике и података путем интернета, форуми
(причаонице на друштвеним мрежама).
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
телевизијска
забава;
спортске
и
културне
активности; услуге разоноде, нарочито пружање
забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и интернета;
продукцијо и дистрибуција телевизијског програма;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова; продукцијо звучних
и видео снимака; компиловање, продукција,
управљање и извођење радио, телевизијских,
аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних
програма; продукција филмова и видео трака; услуге
продукције забавних догађаја уживо; организовање,
представљање и продукција емисија и наступа
уживо; извођење представа уживо; организовање и
вођење радионица (обука); организовање, продукција
и представљање догађаја за образовне, културне или
забавне
потребе;
издавање
мултимедијалног
материјала
онлајн;
организовање
спортских,
културних, музичких и образовних догађаја;
организација сајмова и изложби у културне сврхе;
обезбеђивање информације на пољу шоу бизниса,
забаве, радио и телевизијских програма, филмова,
културе, образовања, забаве и спорта; услуге
објављивања; производња филмова, који нису
рекламни
филмови;
продукција
радио
и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
посредством радија; услуге студија за снимање;
изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и
телевизијских
студија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге ставања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа но захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео
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Ж
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за
манифестације;
прављење
фотографских,
филмских и видео извештаја; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-649
(220) 13.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, Аутопут за Загреб 22,
11000, Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
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у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; 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 [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
ЗИС / RS / IPO
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информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
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бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
ЗИС / RS / IPO
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телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дресирање животиња; дистрибуција филмова;
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
трака;
изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијскох
студија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање
тренажних
симулатора; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне];
компоновање
музике;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
потребама; обука гимнастике; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
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не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
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[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-650
(220) 13.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD,
Аутопут за Загреб 22, 11000, Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 05.07.13; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07
(591) жута, бела, браон, златна.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
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изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; 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 [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
ЗИС / RS / IPO

Ж
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
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управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дресирање животиња; дистрибуција филмова;
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
трака;
изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијскох
студија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
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изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање
тренажних
симулатора; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне];
компоновање
музике;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
потребама; обука гимнастике; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање видеорекордером; стављање на располагање
ЗИС / RS / IPO
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игралишта и опреме за голф; телевизијска забава;
титловање; тумачење језика знакова; услуге агенција за
продају карата [разонода]; услуге биоскопа; услуге
бојења лица; услуге графичке обраде, осим у рекламне
сврхе; услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге
забаве које пружају кампови за одмор; услуге
забављача; услуге забавних паркова; услуге зоолошких
вртова; услуге игара на срећу; услуге игара пружених
онлајн са рачунарске мреже; услуге калиграфије;
услуге караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу преузимати;
услуге позајмљивања књига у библиотекама; услуге
преводиоца; услуге професионалне преквалификације;
услуге процене телесне издржљивости за потребе
тренирања; услуге разоноде; услуге репортерског
извештавања;
услуге
синхронизовања;
услуге
спортских кампова; услуге спортских објеката; услуге
стављања на располагање телевизијских програма, који
се не могу преузимати, путем видео записа на захтев;
услуге стављања на располагање филмова, који се не
могу преузимати, путем видео записа на захтев; услуге
студија за снимање; услуге технике осветљења за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину;
физичко
васпитање;
фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-755
(220) 27.04.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) British American Tobacco Exports Limited,
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 10.01.03; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.17; 26.01.18;
26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO

Ж
(591) жута, црвена, бела.
(511) 34 цигарете; дуван; производи од дувана;
производи за пушаче; упаљачи; шибице.
(210) Ж- 2021-795
(220) 06.05.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Proizvodno uslužno preduzeće Еxport-Import
"FLUIDI" doo, Жујински пут бр. 5,
17523 Прешево, RS
(540)

(531) 01.15.11; 01.15.15; 26.13.25; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава.
(511) 32 освежавајућа безалкохолна пића.
(210) Ж- 2021-811
(220) 11.05.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd.,
Songshan Dist., TAIPEI CITY, R.O.C., TW 10541, TW
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 7 машински алати, електрични алати; мотори,
(осим за сувоземна возила); машинске спојнице и
трансмисиони елементи [осим за сувоземна возила];
пољопривредне справе, осим оних којима се ручно
управља; инкубатори за јаја; аутоматске машине за
продају; метле, електричне; машине за прање веша;
усисивачи за прашину; подни парочистачи;
грађевинска опрема; пумпе, компресори и
вентилатори;
индустријски
роботи;
струјни
генератори; опрема за преношење и руковање;
механизми за отварање и затварање; опрема за
подизање, елеватори и покретне степенице; машине
за пренос и транспортне траке; машине за паковање;
машине и машински алати за обраду материјала и за
производњу; машине и уређаји за сечење, бушење,
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брушење, оштрење и обраду површине; електричне
бушилице и машине за бушење; циркулари; млинови
и машине за млевење; машине за обликовање и
калупљење; машине, алати и апарати за
учвршћивање и спајање; опрема за заваривање и
лемљење; машине за филтрирање, раздвајање и
центрифугалне машине; машине за наношење
премаза; машине за управљање отпадом и за
рециклирање; штампарске и књиговезачке машине за
употребу у индустрији; електричне машине за прање
веша; аутоматизоване машине за прање судова;
електрични усисивачи; електричне машине за
употребу у домаћинству које дезодоришу, пеглају и
стерилишу одећу; црева за усисиваче; кесе за
усисиваче; штапни усисивачи; роботи (машине);
електричне
кружне
дуваљке;
пумпе
на
компримирани
ваздух;
електрични
кружни
компресори; компресори за фрижидере; центрифуге,
машине за сушење веша (без грејања); миксери,
електрични, за кућне потребе; роботизовани
усисивачи;
прерађивачи
хране,
електрични;
парочистачи за кућну употребу; ручни усисивачи;
електрични усисивачи за постељину; мотори за
електричне машине за прање веша; алати/машине за
шивење текстила и коже; машине за производњу и
прераду материјала; машине за производњу метала;
машине за производњу текстила; машине за
прављење папира; машине и апарати за прераду и
припрему хране и напитака; јединице на погон, осим
за сувоземна возила; механички инструменти за
управљање системом; пнеуматски инструменти за
управљање системом; хидрауличне команде машина;
хидрауличне команде мотора; електронске контроле
за моторе; точкови и гусенице за машине; машине за
точење осим машина за продају; аутоматске машине
за продају; машине за распршивање; машине за
метење, чишћење, прање и прање веша; машине за
пеглање и пресе за веш; опрема за рашчишћавање и
чишћење екстеријера; машине за обраду метала,
дрвета и пластике; машине за употребу у хемијској
индустрији, пољопривреди, рударству, текстилној
индустрији, машине за употребу у индустрији пића,
грађевинске машине, машине за амбалажу;
електричне справе за употребу у домаћинству или
кухињи, наиме уређаји за чишћење на пару,
електричне мешалице за кућну употребу, електрични
ножеви, електричне кухињске машине за сецкање,
млевење, пресовање или отварање, електрични
отварачи конзерви, електричне пресе за воће за
употребу у домаћинству, млинови за кафу који нису
ручни, кухињски алати (електричне справе),
електрични апарати за чишћење у домаћинству,
електричне справе за вакумирање хране у
домаћинству; млинови за употребу у домаћинству,
којима се не управља ручно; машине за мешање,
мешалице; електрични апарати за заваривање;
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брисачи електрични, за кућну употребу; секачи
(машине); машине за производњу тестенина,
електричне; машине за сечење хлеба; машине за
млевење меса; миксери, електрични; машине за
љуштење; машине за стругање поврћа; машине за
етикетирање; апарати за прављење газираних пића;
електричне машине и апарати за полирање воском;
кружне парне пресе за платна; машине за цеђење
веша; машине за прање судова, усисивачи за
прашину, опрема за усисиваче, нарочито кесе за
усисиваче; апарати за прање; центрифугални
сушачи; машине и апарати за полирање; машине за
шивење; педални покретачи за шиваће машине;
машине за прање под високим притиском; косилице
травњака [машине]; тестере [машинске]; дробилице
отпада; машине и уређаји за шампонирање тепиха и
тапацирунга; алат за лемљење, гасни; електрични
машински алати, нарочито машине за бушење,
бежичне бушилице, бежични одвијачи; делови
машина за обраду метала, дрвета и пластике;
електрични пиштољи са лепком; машине за
наношење лепљивих трака; шиваће машине; динамо;
пиштољи за бојење распршивањем; машине за
дување, мехови; апарати за дизање; електричне
машине за полирање, које нису за кућну употребу;
машине за полирање ципела, електричне; шишачи,
електрични; машине за центрирање; индустријске
машине за сечење; машине за пробадање; електричне
машине за заваривање; машине дробилице;
хортикултурне справе (машине); ваздушне пумпе за
акваријуме; уређаји за управљање лифтовима; справе
(машине) за распршивање; лепљиве траке за
ременице; алтернатори; подлоге против трења за
машине; уређаји за спречавање загађења за моторе;
осовине за машине; куглице за лежајеве; куглични
лежајеви; носећи подупирачи за машине; траке за
транспортере; динамо за бицикле; држачи сечива
[делови машина]; сечива, делови машина; колектори
каменца за котлове машина; цеви за котлове [делови
машина]; кутије за штампарске матрице; кочионе
облоге, изузев за возила; кочионе плочице, осим за
возила; делови кочница, који нису за возила;
папучице за кочнице, изузев за возила; четкице
[делови машина]; угљене четкице [електрична
енергија]; напајачи карбуратора; карбуратори;
рашчешљавач
тканина
[делови
машина
за
рашчешљавање]; предња плоча струга [делови
машина]; улошци за машине за филтрирање;
каталитички претварачи; сечива за резаче плеве;
длета за машине; стезне главе [делови машина];
једносмерни вентили [делови машина]; кондензатори
паре [делови машина]; контролни каблови за машине
или моторе; контролни механизми за машине и
моторе; пнеуматске контроле за машине и моторе;
главе цилиндара за моторе; цилиндри за машине;
цилиндри за моторе; електрични затварачи врата;
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Гласник интелектуалне својине 2021/9a
Intellectual Property Gazette 2021/9a
електрични отварачи врата; одводне славине; главе
за бушилице [делови машина]; резачи, сврдла за
бургије [делови машина]; главе за бушење, сврдла
[делови машина]; добоши [делови машина]; ремење
за динамо машине; четкице за динамо; електроде за
машине за заваривање; издувни лонци мотора;
експанзионе посуде [делови машина]; каишеви
вентилатора за моторе; вентилатори за моторе;
пунилице, снабдевачи [делови машина]; напајачи
машинских котлова; филтери који су делови машина
или мотора; филтери за чишћење расхлађеног
ваздуха, за моторе; делови за моторне котлове;
димњаци за моторни котао; једносмерна квачила,
изузев за копнена возила; апарати за конверзију
горива за моторе са унутрашњим сагоревањем;
апарати за уштеду горива за моторе; стклорезачки
дијамант [делови машина]; грејачи за дизел моторе;
кутије за подмазивање [делови машина]; масне
карике [делови машина]; брусеви [делови машине];
вођице за машине; чекићи [делови машина]; држачи
[делови машина]; размењивачи топлоте [делови
машина]; уређаји за држање машинских алата;
заштитни поклопци [део машина]; кућишта [делови
машина]; хидраулични уређаји за отварање и
затварање врата [делови машина]; уређаји за паљење
мотора са унутрашњим сагоревањем; магнетни
индуктори за паљење; убризгавачи; апарати за
бојење за штампарске машине; спојнице [делови
мотора]; кик-стартери за мотоцикле; ножеви [делови
машина]; ножеви за косилице; вратила или горњи
конуси разбоја; мазалице [делови машина];
машински летећи лежајеви; машински лежајеви;
машина за израду замајаца; испусне разводне цеви за
моторе; матрице које се користе при штампању;
воденични камен; калупи [делови машина];
пригушивачи за моторе; делови клипова; клипови
[делови машина и мотора]; клипови за цилиндре;
клипови за моторе; клипови пригушивача [делови
машина]; пнеуматски уређаји за отварање и
затварање врата [делови машина]; умањивачи
притиска [делови машина]; регулатори притиска
[делови машина]; вентили под притиском [делови
машина]; штампарски цилиндри; штампарске плоче;
штампарски ваљци, за машине; мембране пумпи;
пумпе (делови машина или мотора); пробијачи за
машине за пробадање; дизалице за зупчасте полуге и
зупчанике; радијатори за хлађење мотора; грабуље за
машине за грабуљање; витла или калемови [делови
машина]; калемови за ткачке разбоје; калеми,
механички, за еластична црева; регулатори [делови
машина]; лежајеви [делови машина]; покретне
дизалице за мостове; кружни цилиндри за млевење;
постоља за тестерисање [делови машина]; оштрице
тестере, делови машина; самоподмазујући лежајеви;
обућарски калупи за ципеле [делови машина];
чункови [делови машина]; сита [машине или делови
ЗИС / RS / IPO
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машина]; подупирачи [делови машина]; клизачи за
машине за штрикање; свећице за моторе са
унутрашњим сагоревањем; регулатор брзине за
машине, моторе и погонске моторе; опруге [делови
машина]; постоља за машине; стартери за моторе;
статори [делови машина]; заптивне кутије [делови
машина]; компресори; обртне плоче за машине;
добоши за машине за вез; славине [делови машина
или мотора]; капице за виме код машина за мужу;
алати [делови машина]; турбокомпресори; тимпани
[делови штампарских машина]; наставци за
усисаваче
за
распршивање
парфема
и
дезинфекционих средстава; црева за усисиваче;
вентили [делови машина]; грејачи воде (делови
машина); шипке за бушење; апарати за електролучно
резање; апарати за заваривање са електричним
луком, електролучно заваривање; апарати за
заваривање; лемилице, електричне; електрични
апарати за затварање, паковање пластике; опрема за
пољопривреду, земљане радове, изградњу, вађење
нафте и гаса и рударство; пољопривредне, баштенске
и шумарске машине и апарати.
(210) Ж- 2021-939
(220) 26.05.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Foundcenter investment GmbH, Schönhauser
Allee 59B, 10437, Berlin, DE
(740) Милкица Прерадовић, адвокат, Кнеза Милоша
64, 11000, Београд-Савски венац
(540)

АMIN
(511) 35 услуге оглашавања и маркетинга нарочито,
објављивање
рекламних
текстова,
анализа
истраживања тржишта и података о оглашавању у
циљу пружање стратегија и увида за оглашавање и
маркетинг,
креирање,
писање,
уређивање,
објављивање и дистрибуција рекламног материјала,
укључујући текстове, визуелне материјала и
садржаје, припремање аудиовизуелних презентација
за
употребу
у
оглашавању,
продукција,
постпродукција,
уређивање,
објављивање
и
дистрибуција рекламних материјала, изнајмљивање и
куповина времена за оглашавање и простора за
оглашавање на свим средствима и медијима за
комуникацију за друге, услуге рекламних агенција.
38 услуге телекомуникација; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос
порука и слика посредством рачунара; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
пренос факсимилом; пружање информација у области
телекомуникација; пружање услуга телекомуникационих
канала за услуге телешопинга; обезбеђивање
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телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; изнајмљивање времена приступа глобалним
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; услуге телекомуникационог
усмеравања и повезивања; услуге телеконференција;
телеграфске услуге; телефонске услуге; емитовање
телевизијских програма; телекс услуге; пренос
дигиталних датотека; пренос честитки путем интернета;
пренос телеграма; услуге говорне поште; бежично
емитовање; услуге телекомуникационог портала;
телекомуникационе услуге које се пружају путем
платформи и портала на интернету и других медија;
мобилне
телекомуникационе
мрежне
услуге;
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније;
омогућавање
приступа
широкопојасним
телекомуникационим услугама; услуге бежичне
комуникације;
услуге
дигиталне
комуникације;
омогућавање приступа телевизији са Интернет
протоколом; омогућавање приступа Интернету; услуге
електронске поште и текстуалних порука; пружање
информација
о
телекомуникацијама
путем
телекомуникационих мрежа; услуге провајдера мреже,
наиме најам, изнајмљивање и руковање временом
приступа мрежама података и базама података, нарочито
Интернету; пружање телекомуникационих услуга у виду
управљања мрежом; омогућавање веза електронске
комуникације; услуге усмеравања и повезивања
телекомуникација; информативне и саветодавне услуге у
вези с наведеним услугама које се пружају путем
телекомуникационе мреже.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; изнајмљивање
филмова; услуге режирања и продукције филмова,
осим рекламних филмова; продукција радио и
телевизијских
програма;
телевизијска
забава;
приказивање филмова у биоскопима; режирање
филмова, осим рекламних филмова; услуге монтаже
видео записа за манифестације; дистрибуција филмова;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; писање сценарија, изузев за
рекламне сврхе; монтажа видеотрака.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера; информативне и
саветодавне услуге у вези с технолошким услугама
које се пружају путем телекомуникационих мрежа.
45 правне услуге; услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица;
услуге
друштвеног умрежавања; услуге онлајн друштвених
мрежа.
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(210) Ж- 2021-950
(220) 27.05.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) TRINITY AIR LAND SEA DOO, Др Агостина
Нета 28, Београд, RS
(740) Марко Брежанчић, адвоката, Кнеза Михајла 13, Београд
(540)

(531) 24.13.21; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.04
(591) плава-PANTONE 660C
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
мецини; лична заштитна опрема за медицинску
употребу.
9 заштитни уређаји за личну употребу у случају
несреће; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
рукавице за заштиту од несрећа; рукавице за
роњење; рукавице за заштиту од рендгенског
зрачења за индустријску употребу; рукавице од
нитрила за једнократну употребу; заџггитне
рукавице за индустријску употребу; штитови за
лице; заштитне маске; респираторне маске, које нису
за вештачко дисање; филтери за респираторне маске;
специјална одећа за лабораторије.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти; рукавице за медицинску
употребу, рукавице за масажу; хаљине за преглед
пацијената; маске које користи медицинско особље;
хигијенске маске за медицинску употребу.
(210) Ж- 2021-951
(220) 27.05.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) TRINITY AIR LAND SEA DOO, Др Агостина
Нета 28, Београд, RS
(740) Марко Брежанчић, адвоката, Кнеза Михајла 13, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02
(591) златна-C:0, M:16, Y:68, K:0.
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
мецини; лична заштитна опрема за медицинску
употребу.
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9 заштитни уређаји за личну употребу у случају
несреће; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
рукавице за заштиту од несрећа; рукавице за
роњење; рукавице за заштиту од рендгенског
зрачења за индустријску употребу; рукавице од
нитрила за једнократну употребу; заџггитне
рукавице за индустријску употребу; штитови за
лице; заштитне маске; респираторне маске, које нису
за вештачко дисање; филтери за респираторне маске;
специјална одећа за лабораторије.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти; рукавице за медицинску
употребу, рукавице за масажу; хаљине за преглед
пацијената; маске које користи медицинско особље;
хигијенске маске за медицинску употребу.
(210) Ж- 2021-952
(220) 27.05.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) TRINITY AIR LAND SEA DOO, Др Агостина
Нета 28, Београд, RS
(740) Марко Брежанчић, адвоката, Кнеза Михајла 13, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 24.13.09; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.01; 29.01.04
(591) плава- C:100, M:67, Y:0, K:33; црвена-C:0,
M:100, Y:96, K:6.
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
мецини; лична заштитна опрема за медицинску
употребу.
9 заштитни уређаји за личну употребу у случају
несреће; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
рукавице за заштиту од несрећа; рукавице за
роњење; рукавице за заштиту од рендгенског
зрачења за индустријску употребу; рукавице од
нитрила за једнократну употребу; заџггитне
рукавице за индустријску употребу; штитови за
лице; заштитне маске; респираторне маске, које нису
за вештачко дисање; филтери за респираторне маске;
специјална одећа за лабораторије.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти; рукавице за медицинску
употребу, рукавице за масажу; хаљине за преглед
пацијената; маске које користи медицинско особље;
хигијенске маске за медицинску употребу.
(210) Ж- 2021-994
(442) 15.09.2021.
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(731) HeyPay DOO, Данила Киша 23,
21000, Нови Сад, RS
(540)

HeyPay
(511) 9 апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати; интерфејси за рачунаре.
35 ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; дистрибуција рекламног материјала;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање огласних материјала;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
продајних
штандова;
истраживање
тржишта;
компјутерско управљање подацима; консултације о
стратегији комуникације у односима са јавношћу;
консултације
о
стратегији
комуникације
у
рекламирању; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; обрачун пореза;
обрада текста; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [pay per click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; развој концепта
оглашавања; рекламирање; управљање програмима
лојалности
потрошача;
тражење
спонзорства;
уређивање излога; услуге корпоративне комуникације;
услуге
односа
са
јавношћу;
фактурисање.
36
обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама; електронски пренос средстава; издавање
вредносних бонова; издавање кредитних картица;
финансијска
истраживања;
финансијске
консултације; финансијске анализе; финансијска
размена виртуалних валута; финансијско управљање.
38 комуникација преко рачунарских терминала.
42 дизајнирање рачунарских система; дизајнирање
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера; инсталирање рачунарског софтвера;
одржавање
рачунарског
софтвера;
праћење
рачунарских система даљинским приступом;
пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта;
развој
рачунарских
платформи;
рачунарско
програмирање; рачунарство у облаку; саветовање у
области рачунарског софтвера; софтвер у виду
сервиса [SaaS]; сервер хостинг; технолошка
истраживања; саветодавне услуге из области
комјутерске технологије; саветовање у области
дизајна и развоја рачунарског хардвера; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа
као услуга [PaaS]; научна истраживања; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова.
(210) Ж- 2021-1002
(442) 15.09.2021.

(220) 04.06.2021.
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Ж
(731) Душан Марковић and Љиљана Марковић,
Јарменовци, 34318, Јарменовци, RS i Јарменовци
б.б., 34318, Јарменовци, RS
(540)

JARAM
(511) 33 алкохолна пића; алкохолни напици од воћа;
дестилована жестока пића; жестока алкохолна пића
[дестилована]; жестока пића; крушковача.
(210) Ж- 2021-1025
(220) 08.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Akcionarsko društvo "Banjalučka pivara"
Banja Luka, Slatinska 8, 78000, Banja Luka, BA
(740) Тијана Ковачевић, адвокат, Његошева 19/2,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01;
28.05.00; 29.01.13
(591) црна-Wарм Греy 1 Ц (Пантоне), 130 Ц
(Пантоне).
(511) 32 пиво.
(210) Ж- 2021-1056
(220) 11.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) OmenMedia d.o.o. Beograd, Водоводска 158,
11030, Чукарица, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, жута.

30

(511) 9 зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале;
аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре;
азбестне рукавице за заштиту од несреће;
актинометри;
акумулатор,
електрични;
акумулаторске
посуде;
акустичне
мембране;
акустичне спој нице; акустични аларми; акустични
цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона,
електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита,
геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне
батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење
нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за
транспирацију кисеоника; апарат за центрирање
фотографских слајдова; апарати за анализирање
хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за
балансирање; апарати за бележење времена; апарати
за гашење ватре; апарати за глачање фотографских
снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за
демагнетизацију магнетних трака; апарати за
дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за дисање, изузев за
вештачко дисање; апарати за замену игала на
грамофонима; апарати за интерну комуникацију;
апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за
медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за
мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење
дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење раздаљине; апарати за мерење
удаљености; апарати за обраду података; апарати за
обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати
за праћење, који нису за употребу у медицини;
апарати за пренос звука; апарати за прецизна
мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати
за проверу поштанских марака; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за
суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење
фотографских снимака; апарати за тестирање који
нису за медицинску употребу; апарати за увећавање
[фотографски];
апарати
за
ферментацију
[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати
за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и
инсталације за производњу рендгенских зрака, не за
медицинску употребу; апарати и инструменти за
астрономију; апарати и инструменти за вагање;
апарати и инструменти за физику; апарати и
инструменти за хемију; апарати и опрема за
спашавање
живота;
апертометри
[оптика];
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни
апарати за обуку; аудио и видео пријемници; аудио
интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори
ниског притиска у гумама возила; ауто-радио;
бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ];
барометри;
батерије,
електричне;
батерије,
електричне, за возила; батерије за електронске
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цигарете;
бежични
телефони;
бетатрони;
биометријске личне карте; биометријски пасоши;
биочипови; блицеви [фотографски]; блиц лампе
[фотографске]; браве, електричне; бројачи; бројачи
корака; бројачи навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за
бебе; ваге за купатила; ваге са анализатором телесне
масе; вакум-метри; вакумске цеви [радио];
вариометри; ватрогасна црева; ватростално стакло
[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца
ветра; ветром ери [анемометри]; видео екрани; видео
касете; видео пројектори; видео рекордери; видео
телефони; видео-траке; видео уређаји за надгледање
беба;
визири
за
шлемове;
вискови;
високофреквентни апарати; вођице или олово за
дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен;
волтметри; временски прекид ачи, аутоматски;
галванометри; галванске батерије; галванске ћелије;
гасометри [инструменти за мерење]; геодетске
справе и инструменти; говор не цеви; грамофони;
гранични мерач [столарија]; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са
интернета; громобрани; даљинометри; датотеке
слика које се могу преузимати; двд плејери;
двогледи; дензиметри; дензитометри; дестилацијске
посуде за лабораторијске експерименте; детектори;
детектори дима; детектори фалсификованог новца;
дигиталне метеоролошке станице; дигитални знаци;
дигитални рамови за фотографије; дигитални
термостати
за
контролу
климатизације;
дијагностички апарати, не за медицинску употребу;
динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД];
дисаљке; диск драјвери за рачунаре; дискови за
снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју];
дифракциони апарат у микроскопији за преламање
спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери;
дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери
[аудио
апарати];
екрани
за
фотогравуру;
електрифициране ограде; електрична звона на
вратима; електричне жице; електричне инсталације
за даљинско управљање индустријским процесима;
електричне инсталације за спречавање провала;
електричне
спојнице;
електричне
утичнице;
електрични адаптери; електрични апарати за
даљинско
паљење;
електрични
апарати
за
комутацију; електрични водови; електрични каблови;
електрични колектори; електрични претварачи;
електрични проводници; електрични утикачи;
електрични цевоводи; електро-динамички апарати за
даљинско управљање сигналима; електродинамички
апарати за даљинску контролу железничке пруге;
електролизатори;
електромагнетни
калемови;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске огрлице за дресуру
животиња; електронске оловке [за видеодисплеје];
електронске партитуре које се могу преузети он-ла ј
н; електронске публикације које се могу преузимати;
ЗИС / RS / IPO

Ж
електронске табле за обавештења; електронске цеви
за појачавање; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски планери; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне
телефоне који се могу преузети; епидијаскопи;
ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за
осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација];
затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног
кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за
авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; заштитни уређаји за личну употребу у
случају несреће; заштитни уређаји против
рендгенског зрачења, не за медицинску употребу;
звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона
[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине;
звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле
за грамофоне; идеитификационе облоге за
електричне каблове; идеитификациони конци за
електричне жице; издавач и карата; инвертори
струје; индикатори брзине; индикатори губитка
струје; индикатори за количину; индикатори нивоа
воде; индикатори притиска; индикатори притиска за
веитиле; индикатори температуре; индуктори [за
струју];
инкубатори
за
културе
бактерија;
инструменти за геодетско мерење; инструменти за
испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука;
инструменти за мерење висине; инструменти за
мерење вискозитета, густине; инструменти за
нивелацију;
инструменти
за
нивелирање;
инструменти за одређивање азимута; инструменти за
осматрање; инструменти и машине за тестирање
материјала; инструменти који садрже окуларе;
интегрисана кола; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; интерфејси за
рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи
струје; јастучићи за слушалице; јонизациони
апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде;
каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким
влакнима; калеми, електрични; калемови за
пригушивање;
калемови
[фотографски];
калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери;
кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за
медицинску и кућну употребу; капиларне цеви;
капсуле за спасавање у случају природних
катастрофа; картице са интегрисаним колима
[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони;
катанци, електронски; катоде; катодни антикорозивни апарати; кациге за виртуелну стварност;
кертриџи за мастило, празни, за штампаче и
фотокопир апарате; кинематографске камере;
кинематографски филм, осветљен; клепетуше за
усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари;
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коаксијални каблови; кодиране картице за
откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране
наруквице за идентификацију, магнетне; командне
ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за
видео игре; коморе за декомпресију; компакт
дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери;
компаратор; компаси за одређивање правца;
компјутерске периферне јединице; компјутерски
хардвер; комутатори; кондензатори; конектори
[струјни]; контакти, електрични; контакти за
електричне линије; контактна сочива; контролне
табле [за струју]; контролни инструменти за котлове;
контролни сатови [уређаји за евиденцију времена];
корективна
сочива
[оптичка];
космографски
инструменти; криптографски кључеви који се могу
даунлаудовати за примање и трошење криптовалуте;
кристали галенита [детектори]; кројачки метар;
кружни
логаритмар;
купе
за
саобраћајну
сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за
контактна сочива; кутије за микроскопска стакла;
кутије за наочаре; кутије посебно направљене за
фотографске апарате и инструменте; кућишта за
акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске
посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски
роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за
мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер
земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачунари;
ласери, који нису за медицинску употребу; лењири
[мерни инструменти]; летве за нивелисање
[инструменти за геодетско мерење]; либеле
[инструменти
за
утврђивање
хоризонтале];
лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти
[PDA]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за
обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару
возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу];
магичне лампе [пројектори нацртаних слика у
простору]; магнети; магнетне жице; магнетне
идентификационе картице; магнетне траке; магнетне
траке за рачунаре; магнетни декодери; магнетни
диско ви; магнетни носиоци података; магнетофони;
манометри; маркери за обележавање ивица; маске за
заваривање; математички инструменти; материјали
за електричне водове [жице, каблови]; матрице
[мерни инструменти]; машине за бројање и
сортирање новца; машине за гласање; машине за
диктирање; машине за мерење тежине; машине за
рачунање; машине за фактурисање; машине са
перфорираним картицама за канцеларије; мегафони;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; мембране за научне апарате; меморијске
картице за машине за видео игре; мерачи; мерачи
величине прста; мерачи величине прстена; мерачи
висине; мерачи за нарезивање шрафова; мерачи
[инструменти за мерење]; мерачи јачине алкохола;
мерачи километраже за возила; мерачи површине,
сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи
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протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина;
мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије;
мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти];
мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти;
мерни инструменти, електрични; мерни компаси;
метал детектори за индустријску или војну примену;
метеоролошки балони; метеоролошки инструменти;
метри [мерни инструменти]; метроном и; механизми
за апарате који се покрећу бројачем; механизми за
апарате који се покрећу кованицама; механички
знаци;
механички
или
светлећи
сигнали;
микрометарски завртњи за оптичке инструменте;
микрометри;
микропроцесори.:
микроскопи;
микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; млазнице за
ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми;
монитори
компјутерска
опрема];
монитори
[компјутерски програми]; морнарички компаси;
мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од
несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке,
фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати
који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони
апарати за возила [путни рачунари]; навигациони
инструменти; навлаке за PDA уређаје [личне
дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове;
навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори
температуре, не за медицинске намене; намештај
посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце;
наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања;
наутички апарати и инструменти; неонски знаци;
нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни
звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за
ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за
електричне калемове; носачи тамних плоча
[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем;
носиви рачунари; носиви уређаји за мерење
активности; носни чепови за пливаче и рониоце;
ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични
осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа
за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за
заштиту од пожара; одећа отпорна на метке;
озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у
фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска;
омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни
рачунарски програми, снимљени; оплате за
електричне каблове; опрема за телефонирање
слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи;
оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива;
оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и
инструменти; оптички дискови; оптички компакт
дискови [IЩ-ром]; оптички кондензатори; оптички
носиоци података; оптички читачи слова, симбола;
органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи;
ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима;
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осцилографи; отпорници, електрични; паметне
наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти];
паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци
за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг
сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за
лабораторијску
употребу;
пешчани
сатови;
пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви;
планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за
означавање; плутаче за спасавање; подлоге за
"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове
за рониоце; појасеви за тело као потпора при
подизању терета; појачала; поклопци за фотографска
сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара;
покривала за главу као заштитни шлемови;
полариметри; полупроводници; полупроводничке
плочице за израду интегрисаних кола; постоља за
реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за
испирање
[фотографске];
предајни
уређаји
[телекомуникациони];
прекидачи,
електрични;
прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; преносници електронских сигнала;
прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме
[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора;
пројектни
екрани;
пројектори
слајдова;
противпожарна ћебад; противпожарни аларми;
противпожарни излази; противпожарни чамци;
против провални упозоравајући апарати; процесори
[централна јединица за обраду података]; прслуци за
спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за
гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за
електричне акумулаторе; пуњачи за електронске
цигарете; радари; радио апарати; радиолошки
апарати за индустријску употребу; радиолошки
екрани за индустријску употребу; радио пејџери;
радио-телеграфски склопови; радио-телефонски
склопови; разводна кутија [струјна]; разводна
кућишта узидне дозне (струја); разводне кутије [за
струју]; разводне табле; разводне табле [за струју];
разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за
електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори;
рачунаљке; рачунари; рачунарска меморија, уређаји;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
регистар касе; регулатори брзине за грамофоне;
регулатори јачине светла, електрични; регулатори
напона за возила; регулатори преоптерећења напона;
регулатори сценске расвете; регулациони апарати,
електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју];
резонатори за откривање подземних вода; релеји,
електрични; рендгенске фотографије, које нису за
медицинску употребу; рендгенске цеви, не за
медицинске намене; рендгенски апарати, не за
медицинску
употребу;
рендгенски
филмови,
осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање
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ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко
дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за
спречавање незгода; рефрактометри; решетке за
батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни
надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка
одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну
стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице
за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску
употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски
речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са
квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи
или механички знаци за путеве; светломери;
светлосна сигнализација; светлосни електронски
показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни
моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни;
сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају
[сигнални уређаји]; сигнал не бове; сигналне
звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете,
неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални
панели, светлећи или механички; сигурносне мреже;
сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за
седишта возила и за спортску опрему; сигурносни
рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји
за кодирање]; симулатори за обуку оживљавања;
симулатори управљања и контроле возила; сирене;
системи за распршивање за противпожарну заштиту;
скале за мерење величине слова; скеле за спашавање;
скенери [опрема за обраду података]; слајдови
[фотографски];
слушалице;
слушалице
за
комуникацију на даљину; смартфони [паметни
телефони];
снопови
електричних
жица
за
аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за
производњу електричне енергије; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке
ласерске сигналне ракете; спектографски апарати;
спектроскопи; специјална одећа за лабораторије; спој
нице за жице [за струју]; спој нице [опрема за обраду
података]; спортске наочаре; спортске пиштаљке;
спортски штитници за уста; справе за гашење ватре;
справе за гашење пожара; стакла за наочаре;
стаклено мерно посуђе; сталци за сушење
[фотографски]; сталци прилагођени за лаптопове;
станице за пуњење електричних возила; стереоскопи;
стереоскопски
апарат;
столарски
лењири;
стробоскопи; стубови за бежичне антене; сушилице
за употребу у фотографији; таблет рачунари;
таксиметри; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; тастери за звона; тахометри; тегови;
телевизијски апарати; телевизијски апарати који се
покрећу кованицама; телеграфске жице; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
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телекомуникациони преносници; телепринтери;
телескопи; телескопски нишани за артиљерију;
телефонске
жице;
телефонске
секретарице;
телефонски апарати; телефонски преносници;
телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за
возила или животиње; термалне камере; терминали,
електрични; терминали за кредитне картице;
термионске цеви; термометри, не за медицинску
употребу; термостати; термостати за возила; термохигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи,
празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи
звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за
бодове на спортским теренима]; траке за мобилне
телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење
глава за снимање; транзистори [електронски];
транспондери; трансформатори [за струју]; триоде;
троношци за камере; ћебад за преживљавање;
убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко];
угаони лењири за мерење; углови за мерење;
угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре;
украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила;
управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за
мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент];
уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине
наночестица; уређаји за глобално позиционирајући
систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске
ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење
дебљине коже; уређаји за мерење сателитских
сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за
монтажу кинематографских филмова; уређаји за
надгледање
беба;
уређаји
за
пројектовање
виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за
струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил
машине;
филмови,
осветљени;
филтери за
респираторне маске; филтер и за ултравиолетне
зраке, за фотографију; филтери за употребу у
фотографији; флопи дискови; флуоресцентни
екрани; фотографска камера; фотографске мембране;
фотографски екрани; фотографски објективи;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; фотометри; фотонапонске ћелије;
фототелеграфски апарат; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; хелиографски
апарат; хигрометри; хидромерачи киселости;
хидрометри; холограми; хорне за звучнике;
хроматографски апарати за лабораторијску употребу;
хронографи [апарати за бележење времена];
хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом;
цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним
пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони;
ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара;
црне кутије [за снимање података]; цртани филмови;
чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце;
чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова;
читачи електронских књига; читачи [опрема за
обраду података]; џепни електронски преводиоци;
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џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за
узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови
за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло];
штампана кола; штампане плоче; штампачи за
рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста
за ватрогасце; штитници главе за спорт; штитници за
зубе; штитници за колена за раднике; штитници од
искри; штитови за лице за раднике.
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aдминистративна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са избором
особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
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Гласник интелектуалне својине 2021/9a
Intellectual Property Gazette 2021/9a
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; психолошко тестирање за
избор запослених; развој концепта оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
ЗИС / RS / IPO
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вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
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услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
41 aкадемије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дистрибуција филмова; дресирање животиња;
електронско издаваштво; забава посредством радија;
извођење представа варијетеа; извођење представа
уживо; извођење циркуских представа; издавање
књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање
опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим
возила; издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума
за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
рекордера;
изнајмљивање
видео
трака;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијских
студија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање
тренажних
симулатора; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне];
компоновање
музике;
културне,
образовне или забавне услуге које пружа ју
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
потребама; обука гимнастике; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
36
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организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обдан ишта; услуге образовања које
пружа ју школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
ЗИС / RS / IPO
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снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-1074
(220) 16.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) PANON HEALTHY FOOD d.o.o.,
Индустријска зона, Север б.б., 21235, Темерин, RS
(540)

Ж
(511) 9
шестари за узимање спољашњих и
унутрашњих мера; лењири [мерни инструменти];
микрометри; клизни шестари; мерачи [инструменти
за мерење]; инструменти за нивелирање; угломери
[мерни инструменти]; апарати за мерење; апарати за
прецизна мерења; мерачи.
(210) Ж- 2021-1077
(220) 16.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Beosing d.o.o., Гаврила Принципа 44a, 11000,
Београд, RS
(540)

BUDO
(511)
18
кожа
и
имитација
коже.
25
одећа, обућа, покривала за главу.
41 образовне услуге, припремање обуке, разонода,
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1078
(220) 16.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Марија Тешић, Чедомира Миндеровића 9, 14210, Уб, 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
(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, коктели , концентрати за пића.
(210) Ж- 2021-1075
(220) 16.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP.
CORP. LTD., C-8F, FENGDE INTERNATIONAL
PLAZA, NO.6 HANGKONG ROAD, CHENGDU
CITY, SICHUAN PROVINCE, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.01.15; 02.01.16; 02.01.23; 06.01.04; 21.03.16;
27.05.01; 27.05.04; 28.05.00
(511) 35 анализирање трошкова у вези са одлагањем,
уклањањем, руковањем и рециклирањем отпада;
промотивно рекламирање производа и услуга трећим
лицима путем договора о спонзорству и договора о
уступању лиценци у вези са домаћим и страним
спортским, музичким и осталим догађајима из
области културе.
36 прикупљање прилога за добротворне фондове с
циљем подизања свести о заштити зеленила и
животне средине.
40 информативне, саветодавне и консултантске
услуге које се односе на рециклирање отпада и
смећа; консултантске услуге које се односе на
рециклажу отпада и смећа.
41 образовање и обука који се односе на очување
природе и животне средине; услуге консултација и
информисања које се односе на договарање, реализацију
и организацију радионица за обуку; организовање и
реализација колоквијума, конференција, конгреса,
семинара, симпозијума радионица за обуку; услуге клуба
за здравље и рекреацију.
37

Ж
(210) Ж- 2021-1079
(220) 16.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) д.о.о. Винум, Карловачког мира 26а, 21205,
Сремски Краловци, RS
(540)
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мириси и парфимеријски производи, балзами за косу,
козметичке маске, паковања маски за козметичку
примену, козметика.
(210) Ж- 2021-1081
(220) 17.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, Washington 98134, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

TRIBUTE BLEND
(511) 30 млевена и кафа у зрну; пића на бази кафе.
(531) 26.03.03; 26.03.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) 33 вино.
35
вођење послова, пословно управљање,
оглашавање, управљање предузећем у вођењу
послова предузећа, рекламирање, комуникација са
јавношћу путем преноса информација о производима
и услугама, дистрибуција проспеката и узорака робе
директно или поштом, организовање сајмова и
изложби у комерцијалне или рекламне сврхе.
39
транспортне услуге са паковањем и
складиштењем робе.
42 технолошке услуге које пружају хемичари и
технолози.
(210) Ж- 2021-1080
(220) 17.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Elishacoy Co., Ltd., (Daechi-dong), 7th FL., 420,
Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 3 функционална козметика као препарати за
негу тела, маскаре, шминка, козметички препарати за
косу и теме, козметички препарати за купање,
влажне марамице за чишћење, козметички препарати
за негу тела, шампони, препарати за сунчање, лак за
нокте (козметички), козметички лосиони за кожу,
козметички препарати за негу коже, сенке за очи,
шминка за пудријере, средства за чишћење лица,

38

(210) Ж- 2021-1084
(220) 17.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) THE BOX DIGITAL DOO, Крунска 56,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.04; 04.05.02; 13.01.01; 23.03.17; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, светло плава, индиго плава.
(511) 25 бодији [одећа]; готова, конфекцијска одећа;
доњи делови одеће [одећа]; дресови [одећа]; еластична
одећа; јакне [одећа]; кабанице [одећа]; комбинезони
[одећа]; лежерна одећа; мајице [одећа]; одећа; одећа за
активности на отвореном; одећа за бебе; одећа за бебе и
малу децу; одећа за девојчице; одећа за децу; одећа за
дечаке; одећа за жене; одећа за малу децу; одећа за
мушкарце; одећа за мушкарце, жене и децу; одећа за
спавање; одећа за спавање за бебе; одећа за спавање за
децу; одећа за спавање за жене; одећа за спавање за
мушкарце; одећа, обућа и капе за бебе и малу децу;
одећа, обућа, покривала за главу; опрема за бебе [одећа];
панталоне за бебе [одећа]; плетена одећа [одећа];
прслуци [одећа]; пуњене јакне [одећа]; спољашња
одећа за бебе; спољашња одећа за девојчице; спољашња
одећа за децу; спољашња одећа за дечаке; спољашња
одећа за жене; спољашња одећа за мушкарце; спољна
одећа; спортска одећа; троделна одела [одећа].
35 услуге промотивне продаје; услуге промотивне
продаје производа; промоција продаје робе и услуга
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других на промотивним догађајима; рекламне услуге
које се односе на продају робе; услуге продаје
гардеробе преко интернет продавница; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама;
оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и
услугама доступним на интернету; оглашавање и
промотивна продаја услуга.
(210) Ж- 2021-1112
(220) 22.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) DOO Digi-tel, Потес Кључ 91, 32000, Чачак, RS
(540)

Ж
(531) 25.07.17; 26.15.13; 29.01.12
(591) пурпурно розе, зелена.
(511) 19 екструдиране полистиренске плоче за
изолацију (тзв. xпс).
(210) Ж- 2021-1138
(220) 29.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Svet iz mašte
(511) 30 грицкалице на бази брашна, кукуруза,
житарица, пиринча.
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 апарати за провођење електрицитета.
(210) Ж- 2021-1131
(220) 28.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Иван Стефановић, Врњачка 8, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Владимир Бубања, Требевићка 43а,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.21; 29.01.05
(591) љубичаста.
(511) 8 ручни алати и справе којима се ручно
управља; бријачи; електричне и неелектричне ручне
справе за личну негу и украшавање тела; бријачи;
уређаји за увијање косе; тетовирање; маникир и
педикир.
(210) Ж- 2021-1136
(220) 28.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) POFIKS DOO, ul. Dereboj bb, 1200, Tetovo, MK
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(210) Ж- 2021-1139
(220) 29.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ZEROWATT HOOVER S.P.A., VIA PRIVATA
EDEN FUMAGALLI, 20861 BRUGHERIO (MB) , IT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 7 мотори; мотори, осим за сувоземна возила;
апарати за чишћење паром; електрични апарати и
машине за комерцијалну употребу, индустријску
употребу, употребу у кухињи и домаћинству, за
стругање, чишћење, полирање, рибање, метење и
полирање воском подова и других површина; усисивачи
за прашину; робот усисивачи; апарати, инструменти и
машине за чишћење ћилима, тепиха и завеса;
инструменти и машине за уклањање прљавштине са
ћилима, тепиха и завеса; апарати, инструменти и машине
за прање и за веш; машине за прање веша; машине за
пеглање; машине за цеђење веша; центрифугалне
машине за сушење веша [без грејања]; машине за прање
судова; машине за пресовање смећа; апарати,
инструменти и машине за дробљење отпада; машине за
полирање ципела; електричне машине за полирање
воском; електричне машине за прање прозора; машине
за шивење; машине за полирање намештаја; машине за
чишћење и полирање аутомобила; машине за
одмашћивање тигања; електрични отварачи за конзерве;
електрични соковници за воће; машине за млевење;
машине за љуштење поврћа; машине за сечење
кромпира; машине за сечење поврћа; машине за сечење
и припрему рибе; машине за сечење хлеба и пекарских
производа; машине за миксовање, мешање,
ликвефикацију, цеђење и млевење хране; направе за
оштрење ножева; машине за млевење кафе; преносно
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Ж
ремење; четкице за електричне моторе; пумпе и
вентили (делови машина); компресори [машине];
подни парочистачи; мултифунцкионални апарати за
чишћење, на пару; делови и опрема за напред
наведену робу из ове класе.
11 апарати за осветљавање, грејање, производњу паре,
кување, замрзавање, хлађење, сушење, вентилацију,
расхлађивање,
снабдевање
водом;
санитарне
инсталације; расхладне кутије; замрзивачи; вински
подруми [фрижидери], електрични; вентилациони
поклопци; апарати за кување и загревање хране; плоче за
кување; пећи; шпорети, штедњаци и пећи, електрични и
на гас; микроталасне пећи [уређаји за кување]; роштиљи;
електрични грилови за електричне пећи; грејна тела и
расхладни елементи; инсталације за сушење одеће
[топлотно сушење]; фенови за косу; плочасти грејачи,
плотне; пекачи; радијатори [грејни]; овлаживачи и
одвлаживачи; уређаји за дубоко смрзавање; филтери за
кафу, електрични; чајници, електрични; клима уређаји,
инструменти и инсталације за климатизацију;
вентилатори; ћебад, електрична, која нису за медицинску
употребу; машине за сушење одеће, електричне, за кућну
употребу; парни стерилизатори за кућну употребу;
генератори паре, који нису делови машина; кућни
прочишћивачи ваздуха; клима уређаји; апарати за
дезодорисање ваздуха; делови и опрема за напред
наведену робу из ове класе.
37 услуге уградње, одржавања и поправке кућних
апарата, уређаја за расвету, апарата за кување,
фрижидера, уређаја за сушење, климатизацију,
хлађење, грејање и вентилацију.
(210) Ж- 2021-1140
(220) 29.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 05.03.13; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.03
(591) жута, зелена.
(511) 3 козметика; шампони; препарати за косу и
негу косе; препарати за чишћење тела и козметичку
негу; средства за туширање; козметички препарати
за косу и теме; препарати за прање косе и тела;
40

Гласник интелектуалне својине 2021/9a
Intellectual Property Gazette 2021/9a
препарати за негу косе; препарати за чишћење косе;
препарати за третирање косе; сапун; препарати за
негу косе; козметички производи за негу косе; биљни
шампони; биљни екстракти за козметичке намене.
5
биљни препарати за медицинске потребе;
фармацеутски препарати за негу косе; медицински
препарати за негу косе.
35 оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској
мрежи; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; пружање комерцијалних
информација и савета потрошачима у избору
производа и услуга.
(210) Ж- 2021-1141
(220) 29.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Kinesis consulting d.o.o. Beograd-Savski venac,
Славка Ћурувије 13а, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Мирјана Фурунџић, 27. марта 25/5,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06
(591) бела.Pantone 3262C
(511) 34
aроме, изузев есенцијалних уља, за
употребу у електронским цигаретама; ароме, осим
есенцијалних уља, као замене за дуван; артикли за
пушаче; бездимне цигарете; држачи за упаљаче за
цигарете; држачи за упаљаче за цигарете, не од
племенитих метала; држачи за цигаре, од
племенитих метала; држачи за шибице; држачи
цигара; електронске цигаре; електронске наргиле;
електронске цигарете; електронске цигарете као
алтернатива класичним цигаретама; електронске
шише; електронски уређаји за инхалирање аеросола
који садрже никотин; замене за дуван; замене за
дуван, које нису за медицинске сврхе; кертриџи за
електронске цигарете који се продају напуњени
биљним глицерином; кертриџи за електронске
цигарете који се продају напуњени пропилен
гликолом; кертриџи за електронске цигарете који се
продају напуњени хемијским аромама у течном
облику; кутије за цигаре; кутије за цигаре и цигарете,
направљене од неплеменитог материјала; кутије за
цигаре, не од племенитих метала; кутије за цигаре од
племенитих метала; кутије за цигарете; кутије за
цигарете, не од племенитих метала; кутије за
цигарете, од неплеменитог метал; кутије за цигарете
од неплеменитог метала; кутије за цигарете, од
племенитих метала; кутије за цигарете од
племенитог метала; кутије за цигарете, табакере;
луле за електронске цигарете; ментол цигарете;
муштикле; пепељаре за пушаче; раствори са течним
ЗИС / RS / IPO
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никотином за електричне цигарете; течни раствори
за електричне цигарете; течност за електронске
цигарете [е-течност] која се састоји од арома у
течном облику за допуну пуњења електронских
цигарета; течност за електронске цигарете [етечност] са биљним глицерином; торбице за
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете [е-течност] са пропилен гликолом; уређаји
за гашење електронских цигарета, цигара и штапића
дувана; хемијске ароме у течном облику које се
користи за допуну пуњења електронских цигарета;
цигарете које не садрже дуван, осим оних које се
користе у медицинске сврхе; цигарете са филтером;
ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван.
35 агенције за увоз и извоз робе; дељење материјала
за оглашавање путем електронске поште; дељење
реклама за друге путем мреже за електронску
комуникацију; дељење реклама преко интернета;
дељење рекламних материјала и материјала за
оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака];
дељење рекламног и промотивног материјала;
дељење рекламног, маркетиншког и материјала за
оглашавање; дељење рекламног материјала [летака,
брошура и штампаног материјала]; дељење флајера,
брошура, штампаног материјала и узорака у
рекламне сврхе; директан маркетинг; директно
оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за
оглашавање
[летака,
проспеката,
штампаних
материјала и узорака]; дистрибуција и дељење
рекламног материјала; дистрибуција летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
проспеката директно или путем поште; дистрибуција
проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и
узорака за реклмне потребе; дистрибуција
проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама
и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног материјала за друге;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или
путем
поште;
дистрибуција
узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе; електронска издања штампаног материјала у
рекламне сврхе; електронско обрађивање података;
издавање рекламног материјала онлајн; издавање
щтампаног материјала који се односи на услуге
оглашивања у електронском облику; издавање
штампаног материјала који се односи на услуге
оглашавања; изнајмљивање билборда [паноа за
рекламирање]; изнајмљивање дигиталних билборда
[рекламних паноа]; изнајмљивање огласног простора
и рекламног материјала; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
продајних штандова; изнајмљивање промотивних и
ЗИС / RS / IPO
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рекламних материјала; изнајмљивање термина за
оглашавање у биоскопима; изнајмљивање рекламних
материјала; израђивање и ажурирање рекламног
материјала; интернет маркетинг; испитивање
брендова; информативне услуге у вези са
рекламирањем; истраживања и анализе у области
манипулације тржиштем; истраживање тржишта у
рекламне сврхе; истраживање
у вези са
рекламирањем; истраживања у вези са потрошачким
навикама; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг,
истраживања тржишта и анализе тржишта;
маркетинг, истраживање тржишта и анализирање
тржишта; маркетиншка истраживања; непосредно
оглашавање; непосредно оглашавање путем поште;
објављивање рекламног материјала; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање; обезбеђивање и изнајмљивање огласног
простора на интернету; обезбеђивање огласног
простора; обезбеђивање огласног простора у
периодичним часописима, новинама и магазинима;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; обезбеђивање простора на интернет
страницама за рекламирање роба и услуга;
објављивање и ажурирање рекламних текстова;
објављивање рекламних текстова; објављивање
рекламног материјала и текстова; оглашавање;
оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и
услугама; оглашавање и промотивна продаја у вези
са робом и услугама доступним на интернету;
оглашавање и промотивна продаја
услуга;
оглашавање на отвореном; онлајн маркетинг; онлајн
расподела
маркетиншког
материјала;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; организација
рекламних догађаја; организовање и вођење
презентације производа; организовање и вођење
промотивних
и
маркетиншких
догађаја;
организовање и вођење рекламних догађаја;
организовање
рекламирања
у
биоскопима;
оријентација бренда; представљање производа у
рекламне сврхе; представљање роба и услуга путем
електронских
средстава;
презентација
робе;
промовисање, рекламирање и маркетинг интернет
страница;
промотивне
и
рекламне
услуге;
промотивне услуге; промоција рекламних услуга
путем аудиовизуелних средстава; промоција роба и
услуге других састављањем и пласирањем реклама у
електронским часописима; пружање информација и
савета купцима у вези са одабиром производа и
предмета који се купују; пружање комерцијалних
информација купцима; развој концепта оглашавања;
рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање роба и услуга других доделом ваучера;
рекламирање слањем наруџбеница; рекламне и
промотивне услуге; рекламне услуге које се односе
на производе за стварање визуелног садржаја уживо;
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рекламне услуге које се пружају преко интернета;
састављање рекламног садржаја; спровођење
истраживања
тржишта;
управљање
брендом;
управљање односима с купцима; управљање
програмима везаним за лојалност потрошача;
управљање програмима за подстицај продаје;
управљање програмима лојалности потрошача;
управљање програмом награђивања лојалности;
услуге агенција за оглашавање на радио каналима;
услуге агенције која се бави телевизијским
оглашавањем; услуге велепродаје везане за дуван;
услуге велепродаје дувана; услуге велепродаје
производа за употребу с дуваном; услуге велепродаје
у вези са дуваном; услуге дигиталног оглашавања;
услуге истраживања тржишта у вези са навикама
коришћења интернета и лојалности купаца; услуге
куповине простора у медијима; услуге малопродаје
везане за дуван; услуге малопродаје везане за
производе који се користе са дуваном; услуге
малопродаје дувана; услуге малопродаје и
велепродаје за дуван; услуге малопродаје и
велепродаје за дуван и пушачке реквизите; услуге
малопродаје и велепродаје за електричне машине и
апарате; услуге малопродаје и велепродаје за
пушачке реквизите; услуге малопродаје које пружа ју
продавнице дувана; услуге малопродаје које пружају
продавнице цигарета; услуге малопродаје производа
за употребу с дуваном; услуге малопродаје
производа који се користе са дуваном; услуге
малопродаје у вези са дуваном; услуге маркетинга
производа; услуге оглашавања које пружају радио и
телевизијске рекламне службе; услуге оглашавања на
интернету; услуге оглашавања и рекламних
информација пружених преко интернета; услуге
оглашавања за промоцију посредовања акција и
осталих обвезница; услуге онлајн велепродаје
дувана; услуге онлајн велепродаје производа који се
користе са дуваном; услуге онлајн малопродаје
дувана; услуте онлајн малопродаје производа који се
користе са дуваном; услуге промотивне продаје
производа; услуге промотивне продаје; услуге
рекламе и маркетинга; филмско оглашавање.
39 aмбалажирање и складиштење робе и пакета;
амбалажирање робе за продају; амбалажирање робе у
транзиту; достава робе друмским или железничким
путем; експресна достава робе; експресна достава
терета; испорука и складиштење робе; испорука
робе;
логистичке
услуге
које
обухватају
складиштење и превоз робе; логистичке услуге које
обухватају складиштење, превоз и доставу робе;
отпремање робе; паковање и складиштење робе;
паковање поклона; паковање робе; паковање робе за
продају; паковање робе за друге; паковање робе у
кутије; паковање робе у одрживу или биоразградиву
амбалажу за паковање и отпремање; превоз и достава
робе; превоз и складиштење робе; превоз, паковање
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и складиштење робе; складиштење; складиштење и
паковање робе; складиштење и руковање робом;
складиштење робе; складиштење робе која се
царини; складиштење робе у складиштима;
складиштење робе у транзиту; умотавање,
амбалажирање, робе; услуге амбалажирања; услуге
амбалажирања и паковања; услуге доставе; услуге
паковања, стављања у сандуке и складиштења;
утовар и истовар робе; утовар, паковање,
складиштење и превоз товар а; амбалажираље
предмета за превоз.
(210) Ж- 2021-1142
(220) 30.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Scientific BioTech GmbH, Kranhaus 1, Im
Zollhafen 18, 50678 Köln, DE
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,
Београд-Земун
(540)

SANAKIN
(511) 10
хируршки, медицински, ортопедски,
клинички инструменти и уређаји, медицински
уређаји, инструменти и опрема, укључујући уређаје
(комплете, системе, комплете за лечење) за
дијагностичку,
терапеутску,
ортопедску
или
хируршку употребу, терапијске справе; ортопедски
производи.
44 медицинске и ветеринарске услуге, фармацеутско
саветовање, нарочито услуге које се односе на
превенцију, дијагностику, консултације, терапије
и/или накнадну негу, посебно при употреби уређаја
(комплета,
система)
у
терапеутске
сврхе;
консултантске услуге у области медицине и
фармације.
(210) Ж- 2021-1151
(220) 30.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) GMZ Ervamatin d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 10з/31, Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.01.05; 05.03.13; 05.03.15; 19.03.03; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.15
(591) наранџаста panton 158C, бела, зелена, плава,
розе, жута, љубичаста.
ЗИС / RS / IPO
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(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; дијететски додаци за људе и
животиње; додаци за минералну храну; лекови за
медицинску и ветеринарску употребу.

Ж
(740) Адвокат Михаило Антуновић, Рузвелтова 45,
Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1154
(220) 30.06.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) GMZ Ervamatin d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 10з/31, Нови Београд, RS
(540)
(531) 02.03.01; 08.01.18; 25.01.06; 25.07.03; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) плава, розе, бела, браон.
(511) 30 кафа; чај; какао и замена кафе; сладоледи;
сорбеи и други јестиви лед; шећер; мед; меласа.
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
43 услуге обезбеђивање хране и пића.
(531) 05.03.13; 05.03.15; 19.03.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06
(591) наранџаста-panton 158C, бела, зелена.
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; дијететски додаци за људе и
животиње; додаци за минералну храну; лекови за
медицинску и ветеринарску употребу.

(210) Ж- 2021-1172
(220) 02.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) LUFF BW 2020 d.o.o., Проте Матеје 30, 11000,
Београд-Врачар, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1169
(220) 01.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Душан Јовановић, Бранка Ћопића 6,
22330, Нова Пазова, RS
(540)

(531) 26.01.05; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(591) бела, црна, црвена и светло плава.
(511) 20
шрафови, неметални; наставци за
причвршћивање шрафова, неметални; матице,
навртци који нису од метала.
(210) Ж- 2021-1171
(220) 02.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Никола Пурковић, Нехруова 43/6/24, БеоградНови Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 24.17.02; 26.03.04; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.18;
26.04.24; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, бела.
(511) 30 кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед, нарочито воћни сладоледи, млечни
сладоледи, сладоледи од немлечних производа,
сладоледи на штапићу, ароматизовани лед, сорбеи
[ледени], смрзнути јогурт [посластичарски], гелато
[сладолед на италијански начин]; корнети за
сладолед; везивни агенси за сладолед; мешавине за
сладолед; прашак за прављење сладоледа; преливи за
сладолед; ледени колачи; полу смрзнути десерти
направљени са сладоледом; шећер, мед, меласа;
квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода).
43
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Ж
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; напици од
смрзнутог воћа; сирупи и други безалкохолни
препарати
за
прављење
напитака.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
сладолеџиница; услуге барова и снек барова; услуге
кафеа; кетеринг хране и пића; привремени смештај.
(210) Ж- 2021-1177
(220) 05.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) OMV Downstream GmbH, Trabrennstraße 6-8,
Beč, 1020, AT
(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско
ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8,
11000, Београд
(540)

ACTIVEFLOW
(511) 1 хемијска средства за употребу као адитив за
горива у облику појачивача; адитиви, хемијски, за
моторна
горива.
4 гориво; нехемијски адитиви за горива.
(210) Ж- 2021-1178
(220) 06.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Нађа Јововић, Аугуста Цесарца 14/1,
Нови Сад, RS
(540)

Noëmi
(511) 25
самолепљиви грудњаци; глежњаче;
кецеље[одећа]; аскот кравате; гаћице за бебе [доњи
веш]; бандана мараме; капе за купање; одећа за
купање; купаће гаће; бадемантили; сандале за
купатило; папуче за купатило; одећа за плажу; обућа
за плажу; каишеви [одећа]; беретке; портикле, које
нису од папира; портикле са рукавима, које нису од
папира; бое [женски крзнени оковратници]; боди
[женско рубље]; чизме; чизме за спортове; горњи
делови чизама; мушке боксерице; трегери; грудњаци;
кратке панталоне бермуде; женске поткошуље;
визири на капама; капе; одећа; одећа за гимнастику;
одећа са лед светлом; одећа од имитације коже;
одећа од коже; капути; крагне [одећа]; комплети
[одећа]; корсети; корсети [доњи веш]; манжетне;
бициклистичка одећа; оковратници који се скидају;
хаљине; собни огртачи; улошци против знојења
испод пазуха; штитници за уши [одећа]; везена
одећа; еспадриле; рукавице без прстију; рибарски
прслуци; метални делови за обућу; обућа; горњи
делови обуће; крзно [одећа]; крзнени шалови;
габардени [одећа]; камашне, доколенице и назувци;
подвезице, гајтани за камашне, доколенице; каљаче;
подвезице; појасеви и стезници; рукавице [одећа];
получизме; оквири за шешире; шешири; траке за
44

главу [одећа]; мараме за главу; покривала за главу;
потпетице за обућу; пете за женске чарапе;
штитници штикли за обућу; потпетице; кабанице
[одећа]; чарапе и плетена трикотажа; улошци за
ципеле; јакне [одећа]; дресови [одећа]; хаљине на
трегере; килоте [доњи веш]; плетена одећа [одећа];
пертле за чизме; одећа од латекса; опрема за бебе
[одећа]; грејачи ногу; хеланке [панталоне]; трикои;
ливреје; зарови, велови; костими за маскембале;
рукавице са једним прстом; појасеви за ношење
новца [одећа]; одећа за мотоциклисте; муфови
[одећа]; кравате; грејачи за врат; додаци за обућу
против клизања; спољна одећа; радни комбинезон,
одело; огртач и, капути; папирна одећа; виндјакне;
папирни шешири [одећа]; пелерине; дуги капути са
крзненим оковратником; подсукње; џепови за одећу;
џепне марамице; пончо, одећа; пиџаме; готова,
конфекцијска одећа; конфекцијска постава [делови
одеће]; сандале; сари; саронг, одећа; ешарпе као
одећа; мараме, шалови; шалови; јакна или кошуља од
платна или сержа за морнаре; блузе, кошуље;
раменице кошуља; ципеле; кошуље кратких рукава;
капе за туширање; сукње; сукње; ¬панталоне; мале
капе уз главу; маске за спавање; папуче; слипови
[доњи веш]; кратке чарапе; држачи чарапа; ђонови за
обућу; спортске мајице, дресови; женске чарапе;
подвезице за чарапе; пуњене јакне [одећа]; одела;
сокне које упијају зној; чарапе које упијају зној;
доњи веш за упијање зноја; џемпери; неглижеи
[доњи веш]; мајице; женске најлонске чарапе, трико;
тоге; врхови обуће; цилиндри; панталоне; турбани;
гаће; доњи веш; униформе; ваљенке [чизме од
ваљане вуне]; велови [одећа]; визири, штитници од
сунца као покривала за главу; прслуци; водоотпорна
одећа; кожни обруби за обућу; гумирана одећа за
скијање на води; монашки велови; дрвена обућа,
кломпе.
(210) Ж- 2021-1179
(220) 02.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Veterinarska apoteka bans d.o.o. BeogradZemun, Цара Душана 73в 2/23, Београд-Земун, RS
(740) Адвокат Андреј Ножић, Јурија Гагарина 69/26,
11070, Нови Београд
(540)

(531) 02.09.22; 03.06.01; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) светло наранџаста, црна, светло розе.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/9a
Intellectual Property Gazette 2021/9a
(511) 5 медицински и ветеринарски препарати;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње.
18
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне
биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за
садњу; живе животиње; храна и пиће за животиње.
31 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за
животиње.
(210) Ж- 2021-1180
(220) 06.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) INTERVENTURE d.o.o. Beograd, Војводе
Влаховића 31т, 11000, Београд-вождовац, RS
(740) Адвокат Јован М. Рајковић, марка Орешковића
6, Београд
(540)

READY TEAM MODEL
(511) 35 изнајмљивање канцеларијских машина и
опреме;
компјутерско
управљање
подацима;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; системација информација у компјутерским
базама података; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; претраживање података у
рачунарским
датотекама
за
друге;
услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
преговарање о пословним уговорима за друге;
административне
услуге;
анализирање
и
истраживање тржишта; анализирање одзива на
оглашавање и истраживање тржишта; анализе цена и
трошкова; анализирање пословног управљања;
електронско обрађивање података; информативне,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
пословно управљање и пословну администрацију
која се пружа електронским путем или преко
интернета; информативне услуге у вези са
запошљавањем
и
приликама
у
каријери;
комерцијално
управљање;
консултантске
и
саветодавне услуге које се односе на распоређивање
особља; консултантске и саветодавне услуге које се
односе на регрутовање особља; консултантске и
саветодавне
услуге
које
се
односе
на
систематизацију особља, запошљавање и управљање;

ЗИС / RS / IPO

Ж
рекламне услуге у вези са запошљавањем;
консултације у вези са људским ресурсима; помоћ у
управљању запосленима; проналажење особља;
процењивање потреба у вези са запосленима; радно
анализирање ради утврђивања групе вештина радника
и других потреба радника; пружање услуга управљања
људским ресурсима и регрутовање радне снаге за
друге; систематизација и запошљавање особља; спољне
услуге [услуге "оutsоurсing"-а] у смислу организовања
уговора о пружању услуга за друге; тестирање
личности за потребе запошљавања; тестирање
личности за потребе одабира радне снаге; тестирање
ради утврђивања вештина при запошљавању;
тестирање ради утврђивања стручне способности;
унајмљивање
радника;
управљање
пословним
пројектима и администрација; услуге помоћи,
саветовања и консултација у вези са организовањем
пословања; услуге привременог ангажовања радне
снаге; услуге пружања пословних информација и
пословног
истраживања;
услуге
тражења
квалификованих кадрова [услуге "hеаdhunting"-а].
38
бежично емитовање, изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама,
изнајмљивање
модема,
изнајмљивање
телекомуникационе опреме, изнајмљивање уређаја за
слање порука, комуникација преко мреже оптичких
влакана, комуникација преко рачунарских терминала,
комуникације мобилним телефонима, обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи,
обезбеђивање телекомуникационих веза са глобалном
рачунарском
мрежом
,омогућавање
приступа
рачунарским базама података, пренос видео садржаја
на захтев, пренос дигиталних датотека, пренос
електронске поште, пренос подкаст садржаја, пренос
порука и слика посредством рачун ара, пружање
информација у области телекомуникација, пружање
услуга онлајн форума, стриминг [проток] података,
услуге видеоконференција, услуге електронског
билтена [телекомуникационе услуге], услуге новинских
агенција, услуге телекомуникационог усмеравања и
повезивања, услуге телеконференција, форуми
[причаонице] на друштвеним мрежама.
42 ажурирање рачунарског софтвера; инжењерске
услуге;
изнајмљивање
рачунара;
рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера;
графички
дизајн;
изнајмљивање
рачунарског софтвера; истраживање и развој нових
производа за друге; поновно успостављање
рачунарских података; одржавање рачунарског
софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање
рачунарских система; умножавање рачунарских
програма; конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче; израда и
одржавање веб страница за друге; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова]; инсталирање
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Ж
рачунарског
софтвера;
засејавање
облака;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера;
заштита од рачунарских вируса; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
дигитализација докумената [скенирање]; праћење
рачунарских система даљинским приступом;
саветовање о изради веб сајтова; софтвер у виду
сервиса [SaaS]; саветовање у вези информационих
технологија; сервер хостинг; чување резервне копије
података ван мреже; електронско похрањивање
података; пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта;
рачунарство у облаку; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; саветовање о сигурности рачунара;
писање текстова о техници; надгледање рачунарских
система ради откривања кварова; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација заснованих
на интернету [услуге информационе технологије];
консултације о безбедности интернета; консултације о
сигурности података; услуге кодирања податка;
надгледање рачунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа као
услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи;
администрација сервера; ажурирање софтвера за
паметне
телефоне;
ажурирање
софтвера
за
комуникационе системе; графички дизајн посредством
рачунара; декодирање података; дигитализација звука и
слике; дигитална компресија рачунарских података;
дизајн анимација; дизајн графичке илустрације; дизајн
и креирање веб сајтова; изнајмљивање апликативног
софтвера; изнајмљивање рачунарског хардвера;
изнајмљивање рачунарске опреме; имплементација
рачунарских програма на мреже; инжењерски дизајн;
испитивање рачунарских програма; испитивање
рачунарског хардвера и софтвера; истраживања у
области
рачунарских
програма
и
софтвера;
компјутеризовано складиштење података; компилација
рачунарских програма; консултантске и информативне
услуге које се односе на архитектуру и инфраструктуру
информационе технологије; пројектовање рачунарског
софтвера по захтеву корисника; пројектовање
рачунарског софтвера по захтеву корисника; пружање
техничких информација о рачунарима, рачунарском
софтверу и рачунарским мрежама; софтверски
инжењеринг.
(210) Ж- 2021-1182
(220) 06.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Dolina Morave-Marketi d.o.o. BeogradČukarica, Шумадијски трг 6а, 11030, БеоградЧукарица, RS
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(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела.
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желе и, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
31
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне
биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за
садњу; живе животиње; храна и пиће за животиње;
слад.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2021-1184
(220) 07.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) PARFUM FRANCIS KURKDJIAN, 41 rue
Etienne Marcel, 75001 PARIS, FR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

AQUA VITAE
(511) 3 сапун; парфимеријски производи; парфеми;
есенцијална уља; козметика; лосиони за косу;
дезодоранси за личну употребу [парфимерија];
средства за чишћење зуба; препарати за освежавање
ваздуха; миришљаве воде; вода од лаванде; тоалетне
воде; екстракти цвећа; базе за цветне парфеме;
мирисна уља; уља за парфеме и мирисе; ћилибар
[парфем]; мошус [парфимерија]; миришљаво дрво;
потпури [мириси]; тамјан; средства за бељење и
друге супстанце за употребу у перионицама;
препарати за прање веша; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати; кесице са
мирисом за рубље.
(210) Ж- 2021-1185
(220) 05.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Atlantic Štark d.o.o., Булевар Пека Дапчевића
29, Београд, RS
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(540)

(531) 02.09.01; 26.04.16; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) жута, црвена, бела.
(511) 30 колачи; посластице; слаткиши; сладоледи;
чоколаде; бомбоне; кекс; бисквит; вафел производи;
грицкалице на бази житарица; слани и слатки
штапићи; кокице; флипс.
35 оглашавање; рекламирање.
(210) Ж- 2021-1186
(220) 07.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Марко Мандић, Псуњска 23 Борча,
11211, Београд, RS
(540)

(531) 07.15.01; 24.17.20; 26.04.16; 26.04.19; 27.05.01
(511)
19
подне
плочице,
неметалне.
27 тапете; зидне декорације, нетекстилне.
(210) Ж- 2021-1187
(220) 07.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) МИТЕКС ДОО, Ступчевићи б.б., 31230, Ариље, RS
(740) Владимир Димитријевић, Адмирала Гепрата 7,
Београд
(540)

(531) 05.01.16; 05.03.07; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.07; 29.01.08

ЗИС / RS / IPO

Ж
(591) зелена, браон, златна, црна.
(511) 24 текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
25 одећа; обућа; покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1188
(220) 07.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) FMC AGRICULTURAL CARIBE
INDUSTRIES, LTD., Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton, HM11, BM
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

OMNERA
(511) 5 пестициди; хербициди.
(210) Ж- 2021-1189
(220) 07.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Јелена Каровић, Високог Стевана 8/35, 11000,
Београд, RS
(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Ђорђе Ђокић,
Косовска 39, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 02.09.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) розе, црна, бела.
(511) 25 обућа; сандале за купатило; папуче за
купатило; женске чарапе; беретке; радне блузе, одела;
радни комбинезони, одела; бое (женски крзнени
оковратници); капе; чарапе и плетена трикотажа; чизме;
получизме; врхови за обућу; улошци против знојења
испод пазуха; трегери; држачи панталона; пертле за
чизме; крагне (одећа); грејачи за врат; шалови за врат;
женске поткошуље; мушке боксерице; мале капе за
главу; боди (женско рубље); доњи веш; кабанице
(одеће); оквири за шешире; визири на капама; каишеви
(одећа); шалови; собни огртачи; џемпери; пуловери;
кратке чарапе; држачи чарапа; подвезице; горњи делови
чизама; улошци за ципеле; блузе, кошуље; јакна или
кошуља од платна или сержа за морнаре; кошуље
кратких рукава; одећа; шешири; метални делови за
обућу; крзно (одећа); оковратници који се скидају;
женске најлон чарапе, трико; комплети (одећа); доњи
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Ж
веш за упијање зноја; корсети; одела; готова,
конфекцијска одећа; кравате; горњи делови обуће;
камашне, доколенице; кратке панталоне, бермуде;
панталоне;
спољна
одећа;
рукавице
(одећа);
конфекцијска постава (делови одеће); шалови, мараме;
ешарпе као одећа; плетена одећа; раменице кошуља;
еспадриле; крзнени шалови; габардени (одећа); корсети
(доњи веш); појасеви и стезници; каљаче; прслуци;
бретеле и нараменице за панталоне; капути; водоотпорна
одећа; грејачи ногу; грејачи за ноге, електрични; сукње;
ливреје; спортске мајице, дресови; манжетне; манжетне
кошуља (одећа); кецеље (одећа); муфови (одећа);
рукавице без прстију; папуче; пелерине; дуги капути са
крзненим оковратником; одећа за плажу; обућа за плажу;
џепови за одећу; пиџаме; хаљине; дрвена обућа, кломпе;
сандале; гаће; грудњаци; огртачи, капути; мантили;
потпетице за обућу; тоге; кожни обруби за обућу
униформе; пуњене јакне (одећа); јакне (одећа); папирна
одећа, велови (одећа); капе за купање; купаће гаће; одећа
за купање; бадемантили; ђонови за обућу; ципеле;
потпетице; спортске ципеле; муфови за грејање ногу,
неелектрични; спортске чизме; траке за главу (одећа);
виндјакне; подсукње; скијашке чизме; слипови (доњи
веш); неглижеи (доњи веш); боди (доњи веш); бандана
мараме; одећа за гимнастику; одећа од имитације коже;
одећа од коже; зарови, велови; сари; мајице; аскот
кравате; капе за туширање; појасеви за ношење новца
(одећа); џепне марамице; папирни шешири (одећа);
маске за спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа;
саронг, одећа; рукавице за скијање; хеланке (панталоне);
хаљине на трегере; хаљине без рукава; визири, штитници
од сунца као покривала за главу; дамски доњи веш;
килоте (доњи веш); спортске трегер мајице; глежњаче;
трикои; кимона; портикле са рукавима које нису од
папира; везена одећа; покривала за главу; рукавице са
једним прстом; одећа од латекса; мараме за главу.
(210) Ж- 2021-1201
(220) 08.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)
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(531) 05.03.11; 05.03.13; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) зелена, бела, црна, окер.
(511) 3 шампони; препарати за чишћење и прање
косе; препарати за третирање косе; биљни шампони;
шампони од коприве.
(210) Ж- 2021-1202
(220) 08.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.05.22; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) жута, наранџаста, окер, зелена, бела, црна, сива.
(511) 3 шампони; препарати за чишћење и прање
косе; препарати за третирање косе; биљни шампони;
шампони од камилице.
(210) Ж- 2021-1203
(220) 08.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 05.01.11; 05.03.13; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
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(591) жута, зелена, окер, браон, бордо, црна, бела.
(511) 3 шампони; препарати за чишћење и прање
косе; препарати за третирање косе; биљни шампони;
шампони од брезе.
(210) Ж- 2021-1205
(220) 07.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Никола Синђелић, Цвијићева 23/26,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Марко Д. Марковић, Страхињића бана
6/4, 18000, Ниш
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08
(591) зелена, бела, црна.
(511) 41 остале пословне активности; пружање
обуке из руковања медицинском опремом, апаратима
и уређајима.
44
медицинске и здравствене услуге; услуге
медицинских клиника у области интерне медицине,
дијестетике, болести дојке, хирургије, радиологије,
педијатрије,
оториноларингологије;
услуге
медицинских анализа за потребе дијагностике и
лечења које пружају медицинске лабораторије;
услуге медицинске дијагностике; услуге медицинске
процене; консултантске и информативне услуге у
вези са медицинским производима; медицинске
услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом
људске крви, крви из пупчане врпце, људских ћелија,
матичних ћелија и коштане сржи; обављање
медицинских прегледа; медицински скрининг.
(210) Ж- 2021-1206
(220) 09.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag ,
Mölndals bro 2, SE-405 03 Göteborg, SE
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
(210) Ж- 2021-1207
(220) 09.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Guangzhou Canni Nail Art Co., Ltd, Junhua
Zgrada, Tieshan Put,Sandong Avenija, Huashan Grad,
Huadu okrug, Guangzhou, CN
(740) Адвокат Бранко Јовичић, Таковска 13,
11000 Београд
(540)

(531) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.08
(591) црна, црвена, бела.
(511) 3 козметика; гел за нокте; лакови за нокте;
предмети за козметичку негу ноктију; козметика за
животиње; восак за косу; кармини; козметичке
маске; регенератори за косу; препарати за чишћење;
препарати за полирање; препарати за стругање;
папири; пасте за зубе; вештачки нокти; нокти
(производи за негу ноктију.
(210) Ж- 2021-1208
(220) 09.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

GRIBERO
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2021-1210
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Адам Радовановић, Милована Миће Томића
бр. 16, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Милан Атељевић, Кнеза Милоша 58,
11000, Београд
(540)

COUR-V
(511) 5 улошци за груди код дојења; санитарни улошци;
улошци за породиље; упијајући санитарни препарати,
хигијенски улошци, тампони; санитарни пешкири,
слипови за заштиту од менструације или инконтиненције;
хигијенски улошци за сваки дан; препарати за употребу
при одржавању вагиналне хигијене (медицински); улошци
код дојења; гаће за санитарне сврхе; претходно навлажене
лековите марамице.

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17
(511) 9 калеми, електрични; убрзивачи честица;
рефлектујуће плоче на одећи, за спречавање незгода;
заштитни уређаји за личну употребу у случају
несреће; одећа за заштиту од несрећа, радијације и
пожара;
батерије,
електричне,
за
возила;
акумулатори, електрични, за возила акумулаторске
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посуде; кућишта за батерије; кућишта за
акумулаторе; кутије за батерије; мерач киселине за
батерије; хидрометри; плоче за батерије; звиждећи
аларми; акустични аларми; звучни аларми;
акустични цевоводи; дискови за снимање звука
грамофонске плоче; говорне цеви; актинометри;
машине за рачунање; аерометри; апарати за
увећавање
[фотографски];
електродинамички
апарати за даљинску контролу железничке пруге;
електромагнетни
калемови;
апарати
за
анализуваздуха; аларми; алкометри; алхидаде [део
теодолита, геодетског инструмента]; апарати за
анализирање хране; електрични апарати за даљинско
паљење; електрични апарати за паљење са
удаљености; батерије за паљење; мерачи висине;
азбестне рукавице за заштиту од несреће; азбестна
одећа за заштиту од ватре; амперметри; појачала;
електронске цеви за појачавање; појачавачке цеви;
ветромери [анемометри]; прстенови за калибрацију;
справе за гашење ватре; аноде; анодне батерије;
високонапонске батерије; антене; наочаре против
заслепљивања; визири за шлемове; уређаји против
ометања [за струју]; трансформатори [за струју];
апертометри [оптика]; машине за бројање и
сортирање новца; разводни ормани [за струју];
инструменти за геодетско мерење; ланци за премер
земљишта; сочива за астрофотографију; термионске
цеви; термионски вентили; аудиовизуелни апарати за
обуку; музички аутомати који се покрећу
кованицама [џубокс]; џубокс, музички; механизми за
апарате који се покрећу кованицама; механизми за
апарате који се покрећу бројачем; шестар за узимање
спољашњих и унутрашњих мера; компаратор;
противпожарни аларми; аутоматски индикатори
ниског притиска у гумама возила; заштитна одела за
авијатичаре; алармна звона, електрична; резонатори
за откривање подземних вода; скеле за спашавање;
ваге;
метеоролошки
балони;
апарати
за
демагнетизацију магнетних трака; магнетофони;
магнетне траке; барометри; машине за мерење
тежине; теретна вага за возила или животиње; справе
за гашење пожара; пуњачи за електричне
акумулаторе; бетатрони; издавачи карата; кутије за
звучнике; цлосе-уп сочива; терминали, електрични;
индикатори притиска за вентиле; галванометри;
тастери за звона; разводна кутија [струјна]; ручице за
грамофоне; мерачи јачине алкохола; машине са
перфорираним картицама за канцеларије; оплате за
електричне каблове; оквири за дијапозитиве у
фотографији; кружни логаритмар; клизни лењири;
рачунске машине; клизни шестари; матрице [мерни
инструменти];
апарати
за
цртање
шема;
кинематографске камере; капиларне цеви; тонски
носачи звука; заштитне кациге; респираторне маске,
које нису за вештачко дисање; маске за заваривање;
ланчићи за наочаре; апарат за регулисање топлоте;
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мрачне
коморе
[фотографске];
контролни
инструменти за котлове; сталци за сушење
[фотографски];
уређаји
за
монтажу
кинематографских
филмова;
штампана
кола;
жмигавци [светлосна сигнализација]; сигнална звона;
кутије за микроскопска стакла; електрични
колектори; електричне инсталације за даљинско
управљање индустријским процесима; разводне
кутије [за струју]; комутатори; морнарички компаси;
окулари; бројачи навоја; бројачи корака; бројачи;
справе за мерење; метрономи; кондензатори;
електрични проводници; електрични цевоводи;
затварачи струјног кола; конектори [струјни];
разводна кућишта [узидне дозне][струја]; разводне
табле; контакти, електрични; апарати за проверу
поштанских марака; апарати за проверу франкирања;
регулациони апарати, електрични; апарати за
праћење, који нису за употребу у медицини; апарати
за проверу брзине возила; електрични претварачи;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; узице за наочаре; реторте; постоља за
реторте; корективна сочива [оптичка]; објективи
[сочива] [оптичка]; космографски инструменти;
ронилачка одела; електрични апарати за комутацију;
прекидачи, електрични; лимитатори [за струју];
електрични утикачи; исправљачи струје; редуктори,
ослабљивачи [за струју]; батеријски прекидачи [за
струју]; кројачки метар; ватростално стакло
[лабораторијско]; посуде за чишћење племенитих
метала [лабораторијске]; уређаји за мерење дебљине
коже; циклотрони; детектори фалсификованог новца;
затварач бленде [фотографски]; дензиметри; цртани
филмови; лабораторијске посуде; метал детектори за
индустријску или војну примену; сонари; детектори;
затварачи [фотографски]; акустичне мембране;
апарат за центрирање фотографских слајдова;
фотографска камера; слајдови [фотографски];
пројектори слајдова; апарати за мерење раздаљине;
машине за диктирање; дифракциони апарат у
микроскопији за преламање спектра; звучници;
прекидачи струјног кола; грамофони; микроскопи;
апарати за мерење удаљености; апарати за мерење
раздаљине; даљинометри; разводне табле [за струју];
дистрибуционе конзоле [за струју]; мерни компаси;
мерачи [инструменти за мерење]; апарати за мерење;
динамометри;
индикатори
нивоа
воде;
противпожарни излази; блиц лампе [фотографске];
телефонски пријемници; флуоресцентни екрани;
пројектни екрани; штитови за лице за раднике;
фотографски екрани; сушилице за употребу у
фотографији; сушилице за фотографије; индикатори
губитка струје; мерни инструменти, електрични;
електрични каблови; електрични водови; контролне
табле [за струју]; галванске ћелије; контакти за
електричне линије; електричне спојнице; спојнице,
електричне; релеји, електрични; електролизатори;
ЗИС / RS / IPO
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преносници електронских сигнала; предајни уређаји
[телекомуникациони]; апарати за чишћење дискова
са снимљеним звуком;напарати за чишћење
грамофонских плоча; траке за снимање звука; мерачи
километраже за возила; калемови [фотографски];
механички знаци; епидијаскопи; цеви за тестирање;
апарати за балансирање; термостати; ергометри;
инструменти и машине за тестирање материјала;
овоскопи, електрични осветљивачи јаја; мерачи;
мерачи потрошње бензина; штитници од искри;
кутије посебно направљене за фотографске апарате и
инструменте; апарати за тестирање који нису за
медицинску употребу; рефрактометри; светломери;
машине за фактурисање; апарати за ферментацију
[лабораторијски]; железнички сигурносни уређаји;
електричне жице; магнетне жице; оловна лопта
виска; вискови; мреже за заштиту од несреће;
сигурносне мреже; сигурносне цираде; апарати за
сечење филма; филтери за респираторне маске;
филтери за употребу у фотографији; пуњачи
батерија; високофреквентни апарати; мерачи
фреквенције; осигурачи; радио апарати; кристали
галенита [детектори]; галванске батерије; рукавице
за заштиту од несрећа; возачке рукавице; рукавице за
заштиту од рендгенског зрачења за индустријску
употребу; инструменти за испитивање гасова;
гасометри [инструменти за мерење]; геодетске
справе и инструменти; летве за нивелисање
[инструменти за геодетско мерење]; палице за
премеравање земље [геодетски инструменти];
апарати за сушење фотографских снимака; апарати
за глачање фотографских снимака; лењири [мерни
инструменти]; стаклено мерно посуђе; екрани за
фотогравуру; решетке за батерије; одећа за заштиту
од пожара; одевни предмети за заштиту од пожара;
аудио и видео пријемници; хелиографски апарат;
холограми; хигрометри; идентификациони конци за
електричне жице; идентификационе облоге за
електричне каблове; апарати и опрема за спашавање
живота; млазнице за ватрогасна црева; покретна
пумпа, возило, за гашење пожара; пумпе за гашење
пожара; апарат за мерење нагиба; уређаји за мерење
нагиба; индикатори нагиба; таксиметри; индикатори
за количину; вакум-метри; индикатори брзине;
индуктори [за струју]; арматуре [за струју]; апарати
за обраду података; огледала за инспекцију рада;
апарати за интерну комуникацију; носачи тамних
плоча [фотографски]; инвертори струје; јонизациони
апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде;
шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; маркери за
обележавање ивица; намештај посебно прављен за
лабораторије; лактодензиметри; лактометри; лампе
за мрачне коморе [фотографске]; оптичке лампе;
магичне лампе [пројектори нацртаних слика у
простору]; сигналне лампе; ласери, који нису за
медицинску употребу; оптичка сочива; скале за
ЗИС / RS / IPO
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мерење величине слова; уређај за мерење брзине
пловног објекта [мерни инструмент]; дубиномери;
увеличавајуће стакло [оптичко]; светлећи знаци;
неонски знаци; наочаре [оптика]; наочаре;
инструменти који садрже окуларе; инструменти за
нивелирање; стакла за наочаре; оптичарски;
производи; манометри; мерачи притиска; перископи;
заштитне
маске;
математички
инструменти;
телевизијски апарати који се покрећу кованицама;
мегафони; рачунарска меморија, уређаји; столарски
лењири нивелатори са живом, либеле; апарати за
мерење брзине [фотографски]; апарати за прецизна
мерења;
мерни
инструменти;
метеоролошки
инструменти;
метри
[мерни
инструменти];
микрометарски завртњи за оптичке инструменте;
микрофони; микротоми; временски прекидачи,
аутоматски; оптичка огледала; апарати за дисање за
подводно пливање; наутички апарати и инструменти;
апарати за поморску сигнализацију; навигациони
инструменти; рамови за наочаре; оквири за наочаре;
батерије, електричне; акумулатор, електрични;
либеле [инструменти за утврђивање хоризонтале];
инструменти за нивелацију; призме [оптичке];
инструменти за осматрање; октанти; омметри; уређај
за мерење таласа; оптички апарати и инструменти;
оптичка стакла; рачунари; рачунарски програми,
снимљени; осцилографи; апарат за транспирацију
кисеоника; озонизатори [озонатори]; микрометри;
сигнални панели, светлећи или механички;
громобрани; паркинг метри; апарати и инструменти
за астрономију; апарати за мерење дебљине коже;
хидромерачи киселости; апарати и инструменти за
вагање; мерачи салинитета; посуде за испирање
[фотографске]; постоља за фотографске апарате;
фотографски
објективи;
фотометри;
фототелеграфски апарат; апарати и инструменти за
физику; управљачки апарати, аутоматски, за возила;
цвикери; лабораторијске пипете; мерне летве
[геодетски инструменти]; планиметри; чепови за уши
за рониоце; звона [упозоравајући уређаји]; тегови;
полариметри; радио-телефонски склопови; радиотелеграфски склопови; апарати за мерење притиска;
индикатори притиска; апарати за пројекцију,
пројектори; катодни анти-корозивни апарати;
штитници за зубе*; пирометри; радари; ауто-радио;
радиолошки апарати за индустријску употребу;
угломери [мерни инструменти]; апарати и
инсталације за производњу рендгенских зрака, не за
медицинску употребу; рендгенске цеви, не за
медицинске намене; заштитни уређаји против
рендгенског зрачења, не за медицинску употребу;
телефонски апарати; рафрактори; рендгенски
апарати, не за медицинску употребу; спектроскопи;
отпорници, електрични; термометри, не за
медицинску употребу; респиратори за пречишћавање
ваздуха; апарати за дисање, изузев за вештачко
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дисање; реостати; кантари [пијачне ваге]; механички
или светлећи сигнали; мерачи сахарина; мерне сонде
за научне сврхе; сателити за научне сврхе; мембране
за научне апарате;апарати за обуку; калемови за
пригушивање; појнице за жице [за струју]; браве,
електричне;
секстанти;
сигналне
звиждаљке;
упозоравајући троуглови за возила; електродинамички апарати за даљинско управљање
сигналима; симулатори управљања и контроле
возила; сирене; апарати за пренос звука; апарати за
снимање звука; апарати за репродуковање звука;
звучни апарати и машине; вођице или олово за
дубиномере; инструменти за лоцирање звука;
спектографски
апарати;
мерачи
површине,
сферометри; стереоскопи; стереоскопски апарат;
игле за грамофоне; уређаји за мерење сулфита;
телепринтери; тахометри; мерачи за нарезивање
шрафова;
телеграфски
апарати;
телевизијски
апарати; телеграфске жице; апарати за даљинско
управљање*; стубови за бежичне антене; апарати за
суфлирање
[телепромптери];
телефонски
преносници;
телекомуникациони
прекидачи;
двогледи; телескопи; индикатори температуре;
апарати за бележење времена; теодолити; термостати
за возила; тотализатори [сатови за бодове на
спортским теренима]; бројачи обртаја; регулатори
брзине
за
грамофоне;
телекомуникациони
преносници; прецизне ваге; гранични мерач
[столарија]; вакумске цеви [радио]; уринометри;
вариометри; нонијуси, шублери; видео-траке;
инструменти за мерење вискозитета, густине;
електричне инсталације за спречавање провала;
регулатори напона за возила; машине за гласање;
волтметри; апарати за замену игала на грамофонима;
дестилацијске
посуде
за
лабораторијске
експерименте; жица за осигураче; антикатоде;
звиждаљке за псе; нишански телескопи за ватрена
оружја; телескопски нишани за оружје; против
провални упозоравајући апарати; инструменти за
одређивање азимута; светлосна сигнализација;
носачи
за
електричне
калемове;
филмови,
осветљени; светлећи или механички знаци за путеве;
плутаче за спасавање; сигналне бове; зујалице;
компаси за одређивање правца; сигнали за маглу,
неексплозивни; регистар касе; радиолошки екрани за
индустријску употребу; магнетне идентификационе
картице; фотонапонске ћелије; дензитометри;
магнетни дискови; флопи дискови; траке за чишћење
глава за снимање; видео рекордери; тастатуре за
рачунаре; интегрисана кола; полупроводници;
чипови [интегрисана кола];катоде;прслуци за
спасавање; појасеви за спасавање; апарати и
инструменти за хемију; кинематографски филм,
осветљен; материјали за електричне водове [жице,
каблови]; контактна сочива; кутије за контактна
сочива; инкубатори за културе бактерија; соларне
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батерије; бакарна жица, изолована; цеви са
електричним пражњењем, које нису за осветљавање
фотографске мембране; апарати за дестилацију за
научне потребе; дозиметри; електрична звона на
вратима; кутије за наочаре; пећи за лабораторијску
употребу; оптичка влакна; телефонске жице;
рендгенски филмови, осветљени; филтери за
ултравиолетне зраке, за фотографију; хорне за
звучнике; троношци за камере; читачи бар-кодова;
панцир прслуци за заштиту од метака; плутаче за
означавање; полупроводничке плочице за израду
интегрисаних кола; хроматографски апарати за
лабораторијску употребу; хронографи [апарати за
бележење времена]; компакт дискови [аудио-видео];
оптички компакт дискови [цд-ром]; оперативни
рачунарски програми, снимљени; компјутерске
периферне јединице; рачунарски софтвер, снимљени;
оптички
кондензатори;
акустичне
спојнице;
спојнице [опрема за обраду података]; коморе за
декомпресију; плотери; ронилачке маске;електронске
оловке [за видео-дисплеје]; кодиране магнетне
картице; факсимил машине; противпожарни чамци;
интерфејси за рачунаре; џубокс за рачунаре;
штитници за колена за раднике; регулатори јачине
светла, електрични; регулатори снаге светла,
електрични; магнетни носиоци података; магнетни
декодери;
магнетне
траке
за
рачунаре;
микропроцесори; модеми; монитори [компјутерска
опрема]; монитори [компјутерски програми]; миш
[рачунарска периферна опрема]; оптички читачи
слова, симбола; оптички носиоци података; оптички
дискови; штампачи за рачунаре*; процесори
[централна јединица за обраду података]; централна
јединица за обраду података [процесор]; читачи
[опрема за обраду података]; сигурносни појасеви,
осим за седишта возила и за спортску опрему;
скенери [опрема за обраду података]; детектори
дима; транзистори [електронски]; рендгенске
фотографије, које нису за медицинску употребу;
разводни прстенови за електричне водове;
рачунаљке; електронски планери; телефонске
секретарице; камкордери; касетофони; компакт диск
плејери; дијагностички апарати, не за медицинску
употребу; диск драјвери за рачунаре; проводне цеви
за монтирање рефлектора; џепни електронски
преводиоци; електронске етикете за производе;
противпожарна ћебад; блицеви [фотографски];
картице са интегрисаним колима [смарт картице];
картице са интегрисаним колима [паметне картице];
мерне кашике; ноутбук рачунари; електронске табле
за обавештења; џепни калкулатори; ципеле за
заштиту од несрећа, радијације и пожара; системи за
распршивање за противпожарну заштиту; каблови за
стартовање мотора; наочаре за сунце; контролни
сатови [уређаји за евиденцију времена]; видео
касете; касете за видео игре; видео екрани; видео
ЗИС / RS / IPO
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телефони; спортске наочаре; носни чепови за
пливаче и рониоце; заштитне кациге за спорт;
електронске публикације које се могу преузимати;
рачунарски
програми,
који
се
могу
преузимати;навигациони апарати за возила [путни
рачунари]; украсни магнети; бежични телефони;
подлоге за "мишеве"; вокмен; ослонци за ручни
зглоб за рад са рачунарима; коаксијални каблови;
каблови са оптичким влакнима; омоти за електричне
утичнице; дубиномери, мерачи дубине мора;
електрифициране ограде; софтвери за рачунарске
игре, снимљени; слушалице; пригушивачи за
осветљење; радио пејџери; апарати за сателитску
навигацију; соленоидни вентили [електромагнетни
прекидачи]; регулатори преоптерећења напона; вокитоки; ветроказ за одређивање правца ветра;
светлосни електронски показивачи; лутке за
реанимацију [апарати за наставу]; регулатори
сценске расвете; пешчани сатови; дна чипови; двд
плејери; банкомати [атм]; сигнална расвета у
саобраћају[сигнални
уређаји];
опрема
за
телефонирање слободних руку [хендс фри];
штитиници од азбеста за ватрогасце; шлемови за
јахање; специјална одећа за лабараторије; кодиране
наруквице
за
идентификацију,
магнетне;
транспондери; мелодије за мобилне телефоне које се
могу преузимати; музичке датотеке, фајлови, које се
могу преузимати; датотеке слика које се могу
преузимати; лутке за испитивање сигурности при
судару
возила;
лабораторијске
центрифуге;
штампане плоче; усб прикључци; уређаји за
глобално позиционирајући систем [гпс]; преносиви
мултимедијални читачи, плејери; траке за мобилне
телефоне; диоде које емитују светло [лед]; триоде;
мрежни
трансформатори;
лаптоп
рачунари;
ватрогасна црева; торбе за лаптопове; навлаке за
лаптопове; дигитални рамови за фотографије; петри
посуде; питот цеви; стробоскопи;купе за саобраћајну
сигнализацију; налепнице индикатори температуре,
не за медицинске намене; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; читачи
електронских књига; смартфони [паметни телефони];
тонер кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире;
уређаји за надгледање беба; видео уређаји за
надгледање беба; поклопци за фотографска сочива;
таблет рачунари; кодиране картице за откључавање;
3д наочаре; меморијске картице за машине за видео
игре; одећа отпорна на метке; акцелерометри;
електрични адаптери; капсуле за спасавање у случају
природних катастрофа; компјутерски хардвер;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
мобилни телефони; телескопски нишани за
артиљерију дигитални знаци;носиви уређаји за
мерење активности; пуњачи за електронске цигарете;
паметне наруквице [мерни инструменти]; навлаке за
паметне телефоне; футроле за паметне телефоне;
ЗИС / RS / IPO
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селфи штапови [ручни моноподи];калориметри;
мерачи протока; сигурносни рефлектујући прслуци;
електронске огрлице за дресуру животиња; командне
ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за
видео игре; паметне наочаре; паметни сатови;
апарати за гашење ватре; заштитне фолије
прилагођене за екране рачунара; спортски штитници
за уста; штитници главе за спорт; игле за геодетске
компасе; сигурносни токени [уређаји за кодирање];
инфрацрвени детектори; навлаке за пда уређаје
[личне дигиталне помоћне уређаје]; ваге за бебе;
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; термалне камере; ваге са
анализатором телесне масе; ваге за мерење тежине и
анализу телесне масе; футроле за таблет рачунаре;
црне кутије [за снимање података]; дигиталне
метеоролошке станице; станице за пуњење
електричних возила; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; паметно прстење;
уређаји за електричне и електронске ефекте за
музичке инструменте; аудио интерфејси; еквилајзери
[аудио апарати]; ниско фреквентни звучници
[сабвуфери]; ваге за купатила; термо-хигрометри;
биочипови; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; кациге за виртуелну стварност;
електронске интерактивне табле; хуманоидни роботи
са вештачком интелигенцијом;аудио миксете;
батерије за електронске цигарете; електронски
кључеви као даљински управљачи; електронске
партитуре које се могу преузети он-лајн; т лењири за
мерење; углови за мерење; угаони лењири за мерење;
електронски нумерички дисплеји; лабораторијски
роботи; роботи за наставу; роботи за сигурносни
надзор; лични дигитални асистенти [пда]; рачунарске
софтверске платформе, снимљене или даунлодоване;
уређаји за мерење сателитских сигнала; мерачи
величине прстена; мерачи величине прста; танки
клијент рачунари; камере за вожњу уназад; ручни
електронски речници; симулатори за обуку
оживљавања; снопови електричних жица за
аутомобиле; дисаљке; спортске пиштаљке; софтвер
за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; објективи за снимање селфија;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; телекомуникациони апарати у
облику накита; носиви рачунари; носиви монитори
са видео дисплејем; апарати за магнетну резонанцу
[мри], који нису за медицинску употребу; спасилачке
ласерске сигналне ракете; кертриџи за мастило,
празни, за штампаче и фотокопир апарате; wах-wах
педале; инструменти за мерење висине; лутка-главе
за обуку фризера [опрема за обуку]; уређаји за
пројектовање виртуелних тастатура; ћебад за
преживљавање; чамци за спасавање; уређаји за
анализу величине наночестица; јастучићи за
слушалице; рукавице за виртуелну стварност;
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мишеви са куглицом за управљање;[компјутерски
периферни уређаји]; емотикони за мобилне телефоне
који се могу преузети; роботи за телепрезентацију;
дигитални термостати за контролу климатизације;
пиезоелектрични сензори; органске светлеће диоде
[олед]; светлеће диоде са квантним тачкама [qлед];
капаљке за мерење, осим за медицинску и кућну
употребу;
електричне
утичнице;софтвери
за
рачунарске игре, који се могу преузети; сигналне
ракете, неексплозивне и које нису пиротехничке;
сталци прилагођени за лаптопове; покривала за главу
као заштитни шлемови.
18
одећа отпорна на метке; акцелерометри;
животињска кожа; кожа животиња; обручи за
кишобране; костур седла; поводци од коже; кожни
поводци; копче за седла; жице за кишобране или
сунцобране; позлаћена кожа; женске ташне; брњице
код дуплих узди; каишеви за војничку опрему; торбе
за музичке партитуре; дршке за кишобране; штапови
за ходање*; штапови за ходање са седиштем; амови
за животиње [сарачка опрема];рамови за кишобране
и сунцобране; ловачке торбе [ловачка опрема];
школске
торбе;
футроле[етуи]
за
визиткарте;вештачка кожа од отпадног материјала из
коже и дрвета; кутије за шешире од коже; поводци за
коње; прекривачи за коње; јарећа кожа; брњице;
путнички ковчези, сандуци; огрлице за животиње*;
кожне траке; штављена кожа; сарачка ужад; сарачки
каишеви, ужад; траке и појасеви од коже [седларска
роба]; каишеви за клизаљке; кожни каишеви; кожно
ремење;
акцелерометри;
кожа,
сирова
или
полупрерађена; кожни додаци за намештај;
имитација коже; кишобрани;мараме преко рамена за
ношење беба; гумени делови за узенгије; кожне
узенгије; торбе за алат [празне]; бичеви, камџије;
торбе за храњење [зобнице]; футроле за кишобране;
кожне облоге за опруге; штитници за колена за коње;
прекривачи за животиње; запрежна опрема за
животиње; блинкери [сарачка опрема] наочњаци;
блиндери [сарачка опрема] наочњаци; ремење
[сарачка опрема]; ранчеви; руксаци; улари и повоци;
ручке за штапове за ходање; бич са девет чворова;
траке за подбрадке, од коже; молескин [имитација
коже]; рамови за ручне торбе; сунцобрани; крзна;
крзнене коже; ручке за кишобране; џепни
новчаници; торбе за куповину са точкићима; торбе за
куповину; вођице, узде и повоци; актен ташне;
ранчеви за планинарење; ранчеви за камповање;
торбе за плажу; ручне торбице; путне торбе; торбе
[коверте, кесе] од коже за паковање; кожне траке,
коњска опрема; седла за јахање; седларска роба;
актовке; путни комплети [кожна роба]; кофери;
ручке за кофере; вентили од коже; кожа од стоке;
кутије од коже или вештачке коже; новчаници од
плетеног метала за кованице; футроле од коже или
вештачке коже; сандуци [пртљаг]; козметичке
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торбице, празне;јеленска кожа, која није за чишћење;
кожне траке за ношење на рамену;кожни ремени за
ношење преко рамена; кожни каишеви за рамена.
28 мехурови, мембране лопти за играње; вештачки
мамци за риболов; каписле за пиштоље [играчке];
играчке за кућне љубимце; игре са обручима;
божићне јелке од синтетичких материјала; лукови за
стреличарство; стреличарски прибор; ивице скија;
љуљашке; лопте за игру; балони за прославе;
одбојници за билијарски сто; коњи за љуљање;
рукавице за борбу [опрема за игру]; флашице за
лутке; собни бицикли за вежбање; лопте за билијар;
креда за билијарске штапове; билијарска креда;
чуњеви; кликери за игру; играчке*; коцке [играчке];
санке; новогодишње праскаве бомбоне; држачи свећа
за новогодишње јелке; лопте за играње; апарати и
машине за куглање; боксерске рукавице; нит за жице
рекета; штапови за голф; штапови за пецање;
змајеви; намотаји за змајеве; мете; звона за божићне
јелке; жетони за игре; игре грађења; жице за рекете;
машине за физичке вежбе; справе за физичко
вежбање; справе за боди-билдинг; справе за
рехабилитацију тела; играчке новитети за забаве;
штитници за потколенице [спортска опрема]; торбе
за крикет; хокејашки штапови; дама [игра]; даме
[игра]; коцкице; справе за вежбање [развлачење];
справе за истезање груди [вежбање]; дискови за
спорт; домине; шах; шаховске табле; табле за игру
даме; пиштољи играчке; ролери за собне бицикле за
вежбање; мреже са дршком за риболов; торбе за
голф, са или без точкова; играчке новитети за
збијање шала; спортске мреже; тениске мреже;
скијашки везови; пикадо; пловци за риболов; стони
фудбал; харпуни [спортска опрема]; рукавице за
игру; чаше за мешање коцки; тегови; удице за
риболов; звечке [играчке]; салонске игре; друштвене
игре; игре; клопке за глинене голубове; штапови за
игре; рекети; мамци за лов или риболов; прибор за
пецање; канапи за пецање; кревети за лутке; кућице
за лутке; марионете [лутке на концу]; лутке за руку;
лутке; позоришне маске; карневалске маске;
смањени модели возила; калемови за пецање; пераја
за пливање; врше [риболовачке замке]; базени за
пливање [за играње]; вештачки снег за божићне
јелке; алке [игра набацивања колута о клин]; ролшуе
[котураљке]; клизаљке; фокина кожа [за облагање
скија]; глинени голубови [мете]; даске за сурфовање;
одећа за лутке; собе за лутке; мађионичарски прибор;
чуњеви [игре]; чуњеви за куглање; конац, најлон за
пецање; облоге за скије; скије; столови за стони
тенис; чигре [играчке]; санке [спортска опрема];
триктрак игре; скутери [играчке]; лоптице за
бадминтон;
ваздушни
пиштољи
играчке;
детонирајуће каписле [играчке];
украси за
новогодишњу јелку, изузев осветљења, свећа и
посластица; постоља за божићну јелку; билијарски
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штапови; врхови билијарских штапова; билијарски
столови; билијарски столови који се покрећу
кованицама; скије за сурфовање; даске за једрење;
делтаплани; апарати за игре; уређаји за гимнастику;
оружје за мачевање; маске за мачевање; рукавице за
мачевање;
бејзбол
рукавице;
планинарска
опрема;штитници за зглобове [спортска опрема];
штитници за колена [спортска опрема]; играчке
висеће вртешке; параглајдери; заштитни јастучићи
[делови спортске опреме]; скејтборд; тобогани
[играчке]; одскочне даске [спортска опрема];
медведићи играчке; скије за воду; рукавице за голф;
индикатори за загрижај [риболовачки прибор];
сензори за загрижај [риболовачки прибор]; стоне
игре; апарати за јахање у забавним парковима;
летећи дискови [играчке]; игре са потковицама;
кинеске домине; плишане играчке; дувалице за
прављење мехура од сапунице [играчке]; возила
играчке; чигре; мреже за лептире; навлаке
специјално дизајниране за скије; ремење за даске за
једрење; пазле; јарболи за даске за једрење; пиштољи
с бојом [спортска опрема]; муниција за пиштоље с
бојом [спортска опрема]; ремени за даске за
сурфовање;апаратура за избацивање тениских
лоптица; стартни блокови за спортове; стаклене
кугле са снегом; појасеви за дизаче тегова [спортска
опрема]; даске за сурфовање на стомаку; бинго
картице; направа за поравнавање земље [прибор за
голф]; направа за стављање на место бусена траве у
голфу [прибор за голф]; вабилице, ловачка опрема;
точак за рулет; ролери; пињата; боксерски џакови;
играчке возила на даљинско управљање; смола за
атлетичаре; крпље за снег; праћке [спортска опрема];
машине за забаву, аутоматске и које се покрећу
кованицама; калеидоскопи; карте за игру; конфете;
електорнске мете; мирисни мамци за лов или
риболов; камуфлажне мреже [спортска опрема];
мушки атлетски суспензори [спортска опрема]; даске
за скијање; макете [играчке]; пачинко [механичке
игре]; справе за пењање [опрема за планинарење];
апарати за игре на срећу; слот машине [машине за
игре]; папирни шешири за забаве; даске за пливање;
чипови за игре на срећу; картице за гребање за игре
на срећу; пуњене играчке; трамболине; мотке за
скокове с мотком; пловци за купање и пливање;
појасеви за пливање; одела за пливање; машине за
видео игре; преносиве видео игре са дисплејем од
течних кристала; апарати за аркадне видео игре;
контролери за конзоле за игру; макете играчке;
фигуре играчке; машине за избацивање лоптица;
тегови за вежбање; маске [играчке]; матрјошка
лутке; управљачи за играчке; носачи на точкове за
голф опрему; колица за голф опрему; даске за
веслање; жироскопи и стабилизатори лета за моделе
авиона; командне ручице [џојстици] за видео игре;
заштитне фолије прилагођене за екране преносних
ЗИС / RS / IPO
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игара; дронови [играчке]; роботи играчке; игле за
пумпе за надувавање лопти за игру; пумпе посебно
прилагођене за лопте за играње; беби гимнастика;
плишане играчке са прикаченим ћебенцетом;
трицикли за децу [играчке]; играчке имитација
козметике; опрема на надувавање за базене; траке за
ритмичку гимнастику; експлозивне конфете за
забаве; маса за моделирање за игру; пластелин за
игру;
преносне
игре
и
играчке
са
телекомуникационим функцијама; бумеранзи; картесличице које се размењују, за игру; појасеви за
вежбање за сужење струка; пераја за роњење;
рукавице за пливање; играчке на надувавање за
базене; скије са точкићима; штапови за скијање;
штапови за скије за скије са точкићима; љуљашке за
јогу; шатори за игру; конзоле за видео игре; 6ручне
конзоле за играње видео игара; дечије кућице за
игру; заштитни суспензори за спорт; етикете за торбе
за голф; санке за скелетон; торбе специјално
дизајниране за даске за сурф; анти-стрес играчке.
35 помоћ у пословном управљању; обавештења о
пословима; рекламирање преко плаката;услуге
агенција за увоз и извоз;услуге агенција за пружање
пословних информација;анализе трошкова и цене
коштања;дистрибуција рекламног материјала;услуге
фотокопирања;услуге
агенција
за
запошљавање;изнајмљивање канцеларијских машина
и
опреме;рачуноводство;вођење
књига
[књиговодство];израда извода са рачуна;ревизија
пословања;пословно управљање и организационо
саветовање;консултације у вези са избором
особља;консултације у пословном управљању;
дактилографске
услуге;презентација
робе;непосредно оглашавање путем поште;помоћ у
пословном
или
индустријском
управљању;
ажурирање
огласних
материјала;дистрибуција
узорака;стручне
услуге
о
пословној
ефикасности;услуге продаје путем лицитације;
истраживање тржишта;пословне процене;пословна
испитивања;
изнајмљивање
огласних
материјала;консултације у вези са пословним
организовањем;објављивање рекламних текстова;
оглашавање;рекламирање;рекламирање
на
радију;пословна истраживања; услуге односа са
јавношћу;стенографске услуге;рекламирање преко
телевизије;преписивање
кореспонденције
[канцеларијске услуге]; уређивање излога;услуге
рекламних агенција;саветодавне услуге у пословном
управљању;манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција;маркетиншка
истраживања;компјутерско
управљање
подацима;професионалне
пословне
консултације;економске
прогнозе;организовање
изложби
за
привредне
или
рекламне
потребе;пружање
пословних
информација;
испитивање јавног мњења;припрема платних
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листи;проналажење особља;административне услуге
за пресељење пословања предузећа;изнајмљивање
огласног
простора;промоција
продаје
за
друге;секретарске услуге;обрачун пореза;услуге
телефонског
одговарања
за
одсутне
претплатнике;обрада текста;услуге претплате на
новине
за
друге;рекламирање
слањем
наруџбеница;пословно
управљање
хотелима;пословно управљање за сценске уметнике;
прикупљање информација у компјутерске базе
података;системација информација у компјутерским
базама података;организовање сајмова;издавање
машина за фотокопирање;онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи;услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте];претраживање података у рачунарским
датотекама за друге;изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације;услуге
праћења
штампе;изнајмљивање
аутомата
за
продају;психолошко
тестирање
за
избор
запослених;услуге
поређења
цена;презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало;пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и
услуга;договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица;административна
обрада наруџбеница за куповину;комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању];фактурисање;писање
рекламних
текстова;прикупљање статистичких података;услуге
графичке
обраде
материјала
за
рекламне
сврхе;тражење спонзорства;организовање модних
ревија у промотивне сврхе; производња рекламних
филмова; пословно управљање за спортисте;
маркетинг;услуге
телемаркетинга;услуге
малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских
препарата
и
медицинског
материјала;изнајмљивање
продајних
штандова;пружање комерцијалних и пословних
контакт информација;оптимизација претраживача за
промоцију продаје;оптимизација саобраћаја за
интернет странице;оглашавање плаћањем по клику
;услуге
посредовања
у
трговини;пословно
управљање
за
независне
пружаоце
услуга;преговарање и закључивање пословних
трансакција за трећа лица;ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података;услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте;пружање пословних информација путем
интернет странице;обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга;развој концепта
оглашавања;ангажовање
спољних
фирми
за
административно управљање компанијама;услуге
пријављивања
пореза;пословно
управљање
програмима
рефундирања
за
друге;пословно
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управљање
програмима
за
надокнаду
за
друге;изнајмљивање
билборда
[паноа
за
рекламирање];писање
радних
биографија
за
друге;индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене
или
намене
оглашавања;управљање
програмима
за
путнике
који
често
лете
авионом;услуге заказивања састанака [канцеларијске
услуге];услуге подсећања на уговорене састанке
[канцеларијски послови];управљање програмима
лојалности потрошача;писање текстова за рекламне
намене;регистровање писане комуникације и
података;ажурирање и одржавање информација у
регистрима;састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе;услуге пословног
посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства;продукција
програма телевизијске продаје;продукција емисија
телевизијске продаје;консултације о стратегији
комуникације у односима са јавношћу;консултације
о
стратегији
комуникације
у
рекламирању;преговарање о пословним уговорима за
друге;промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;услуге
праћења
конкуренције;услуге праћења тржишта;финансијска
ревизија;услуге онлајн малопродаје дигиталне
музике која се преузима са интернета;услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета;услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета;услуге
велепродаје
фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског
материјала;услуге
пописивања
поклона;циљни маркетинг;привремено пословно
управљање;оглашавање
на
отвореном;услуге
малопродаје уметничких дела од стране уметничких
галерија;административна помоћ при одговарању на
позиве за подношење понуда;маркетинг у оквиру
издавања софтвера;услуге односа са медијима;услуге
корпоративне
комуникације;изнајмљивање
канцеларијске опреме у заједничким радним
просторима;услуге
комерцијалног
лобирања;
;пружање корисничких прегледа у комерцијалне или
рекламне сврхе;пружање корисничких оцена у
комерцијалне
или
рекламне
сврхе;услуге
телефонских централа;услуге малопродаје у вези са
пекарским
производима;израђивање
профила
потрошача за комерцијалне или маркетиншке
сврхе;административне услуге у вези са упућивањем
на лечење.
36 осигурање од последица несрећног случаја;
зајмови на рате; услуге актуара изнајмљивање
некретнина; посредовање на берзи; услуге кредитних
агенција; услуге агенција за промет некретнина;
посредовање у промету некретнина; услуге агенција
за наплату дугова; посредовање у осигурању; услуге
ЗИС / RS / IPO
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при царинском посредовању; услуге осигурања;
банкарске услуге; процена некретнина; прикупљање
прилога за добротворне фондове; инвестициони
фондови; инвестирање капитала; услуге давања
гаранције; услуге мењачница; издавање путничких
чекова; клириншки послови [финансије]; услуге
клиринга [финансије]; услуге чувања у сефовима
организовање новчаних прикупљања; финансирање
зајмова;
фискално процењивање; финансијске
процене [осигурање, банкарство, некретнине];
факторинг;
фидуцијарни
послови;
услуге
повереништва; услуге финансирања; финансијско
управљање
;услуге
залагаоница;
управљање
непокретностима; стамбеним зградама ; осигурање
од пожара; најам апартмана;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
здравствено
осигурање; поморско осигурање; анкарске хипотеке;
услуге штедионица; финансирање куповине на
лизинг; финансирање закупа;
посредовање у
промету са хартијама од вредности; осигурање
живота; услуге агенција за изнајмљивање смештаја
[станова]; финансијске анализе; процена антиквитета
[старина]; процена уметничких дела; провера чекова;
финансијске
консултације;
консултације
о
осигурању; обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
финансијских информација пружање информација о
осигурању; процена накита; нумизматичка процена;
; убирање најамнине [станарине]; процена
поштанских марака; издавање вредносних бонова;
депозити драгоцености; нотирање цена на берзи;
издавање кредитних картица; издавање пословног
простора [непокретности]; услуге изплате пензија;
финансијско спонзорисање; онлајн банкарство;
услуге пословне ликвидације, финансијске; процена
накнада штете; [финансијска процена] обавештења о
карбон кредитима; финансијска процена непосеченог
дрвета; финанскијско вредновање непосеченог
дрвета; финансијско процењивање вуне: финансијска
процена вуне;
позајмљивање уз заложно
обезбеђење; услуге фондова узајамне помоћи; услуге
берзанског посредовања ; услуге саветовања у вези
са задуживањем; организовање финансирања за
грађевинске пројекте; пружање информација о
финансијама путем интернет странице; финансијско
управљање исплатама надокнада за друге; а
инвестирање средстава;
трговање акцијама и
обвезницама давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти;
изнајмљивање
заједничких
канцеларија
за
рад;финансијске процене одговора на позиве за
подношење понуда;финансијска процена развојних
трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији;
финансијска истраживања; послови везани за
непокретности;
електронски пренос виртуалних
ЗИС / RS / IPO
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валута ; финансијска процена интелектуалне својине;
припрема понуда за потребе процене трошкова;
групно финансирање; услуге плаћања електронским
новчаником; финансијска размена виртуалних
валута.
38 емитовање радио програма [радиодифузија];
слање порука; емитовање телевизијских програма;
пренос телеграма; телеграфске услуге; услуге
телеграмског комуницирања; телефонске услуге;
телефонске комуникације; телекс услуге; услуге
новинских
агенција;
емитовање
кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала; пренос
порука и слика посредством рачунара;пренос
електронске поште; пренос факсимилом; пружање
информација у области телекомуникација; пејџинг
услуге, радиом, телефоном или другим видом
електронског комуницирања; изнајмљивање уређаја
за слање порука; комуникација преко мреже
оптичких влакана; изнајмљивање факсимил апарата;
изнајмљивање
модема;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; сателитски пренос; услуге електронског
билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и
повезивања; услуге телеконференција; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; услуге говорне поште; пренос честитки
путем интернета; пренос дигиталних датотека;
бежично емитовање; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток]
података; радио комуникације; пренос видео
садржаја на захтев; пренос подкаст садржаја;
изнајмљивање паметних телефона.
42
хемијске анализе;анализе за експлоатацију
нафтних поља;архитектонске услуге;бактериолошка
испитивања;услуге из области хемије;хемијска
испитивања;саветовање
из
области
архитектуре;грађевинско пројектовање;технолошка
истраживања;испитивање
нафтних
извора;истраживања из области козметике;дизајн
ентеријера [уређење унутрашњег простора];услуге
индустријског
дизајна;услуге
дизајнирања
паковања;испитивање материјала;вођење студија
техничког
пројектовања;геолошке
експертизе;испитивање нафтних поља;инжењерске
услуге;временска
прогноза;геодетско
мерење;изнајмљивање
рачунара;рачунарско
програмирање;истраживање нафте;истраживања из
области
физике;истраживања
из
области

57
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механике;тестирање текстила;геолошка испитивања
терена;геолошка
истраживања;утврђивање
аутентичности
уметничких
дела;калибрација
[мерење];дизајнирање рачунарског софтвера;ажурирање
рачунарског софтвера;саветовање у области дизајна и
развоја
рачунарског
хардвера;дизајнирање
одеће;графички
дизајн;контрола
квалитета;изнајмљивање
рачунарског
софтвера;истраживање и развој нових производа за
друге;стилизација
[индустријски
дизајн];подводна
истраживања;поновно
успостављање
рачунарских
података;одржавање рачунарског софтвера;анализе
рачунарских
система;биолошка
истраживања;урбанистичко
планирање;геодетско
мерење;дизајнирање рачунарских система;тестирање
исправности
возила;умножавање
рачунарских
програма;конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче;израда и одржавање веб
страница за друге;хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова];инсталирање
рачунарског;засејавање
облака;конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања;саветовање у области
рачунарског
софтвера;изнајмљивање
веб
сервера;заштита од рачунарских вируса;саветовање у
вези са штедњом енергије;истраживање у области
заштите животне средине;обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;дигитализација
докумената
[скенирање];анализа рукописа [графологија];пружање
научних информација, савета и консултација које се
односе на смањење емисије угљеника; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета;процењивање квалитета
вуне;праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом;анализа
воде;услуге
научних
лабораторија;енергетска ревизија;саветовање о изради
веб сајтова;софтвер у виду сервиса ;саветовање у вези
информационих
технологија;научна
истраживања;сервер
хостинг;клиничка
испитивања;чување резервне копије података ван
мреже;електронско похрањивање података;пружање
информација у вези са рачунарским технологијама и
програмирањем
путем
веб-сајта;картографске
услуге;рачунарство у облаку;услуге информационих
технологија
које
се
пружају
на
бази
аутсорсинга;саветодавне
услуге
из
области
технологије;саветодавне услуге из области комјутерске
технологије;саветодавне
услуге
из
области
телекомуникационе
технологије;временска
прогноза;саветовање о сигурности рачунара;писање
текстова о техници;унутрашњи дизајн;откључавање
[декодирање]
мобилних
телефона;надгледање
рачунарских система ради откривања кварова;креирање
и дизајнирање за друге индекса информација заснованих
на
интернету
[услуге
информационе
технологије];консултације
о
безбедности
интернета;консултације о сигурности података;услуге
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кодирања податка;надгледање раунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података;електронско надгледање података о заштити
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета;електронско
надгледање
коришћења
кредитних картица ради откривања интернет
преваре;развој
софтвера
у
оквиру
издавања
софтвера;платформа као услуга ;развој рачунарских
платформи;дизајнирање
визит
карти;научна
и
технолошка истраживања у области природних
катастрофа;услуге истраживања у области нафтне, гасне
и рударске индустрије;научна и техолошка истраживања
у вези са мапирањем патената;истраживања у области
грађевинских конструкција;истраживања у области
технологије телекомуникација;истраживања у области
заваривања;медицинска истраживања;графички дизајн
промотивног материјала; изнајмљивање мерача
потрошње
електричне
енергије;услуге
провере
аутентичности корисника технологијом за трансакције етрговања;пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене пријаве за мрежне
софтверске
апликације.
45 услуге телохранитеља;друштвена пратња;услуге
детективских
агенција;услуге
агенција
посредовање;услуге
ноћног
обезбеђења;отварање
сигурносних
брава;изнајмљивање
вечерњих
хаљина;кремација;проналажење
несталих
особа;погребне услуге;погребне услуге;изнајмљивање
одеће;услуге обезбеђења;услуге агенција за склапање
бракова;консултације о физичком обезбеђењу;израда
хороскопа;ватрогасне услуге;организовање религијских
скупова;услуге
агенције
за
усвајање;надзирање
противпровалних уређаја и аларма;услуге чувања деце
код куће;сигурносни преглед пртљага;услуге чувања
станова
у
одсуству
власника;чување
кућних
љубимаца;прикупљање биографских података о
појединцима;враћање изгубљених ствари;посредовања,
услуге
медијације;контрола
предузећа
ради
сигурности;изнајмљивање противпожарних аларма;
изнајмљивање уређаја за гашење пожара;услуге
арбитража;консултације
о
интелектуалној
својини;менаџмент
ауторских
права;лиценцирање
интелектуалне својине;праћење права интелектуалне
својине
за
правно
саветодавне
сврхе;правна
истраживања;парничне услуге;лиценирање рачунарског
софтвера [правне услуге];регистрација имена домена
[правне
услуге];услуге
мирног
решавања
спорова;изнајмљивање
сефова;генеалошка
истраживања;планирање и организовање венчања;услуге
онлајн друштвених мрежа;услуге пуштања голубова за
специјалне
прилике;услуге
балсамовања;услуге
припреме правних докумената;проналажење украдених
предмета;правно управљање лиценцама;астролошко
саветовање;духовно саветовање;услуге читања судбине
из карата;саветовање о личном стилу облачења;писање
личних
писама;организовање
погребних
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/9a
Intellectual Property Gazette 2021/9a
церемонија;правне услуге у вези са преговорањем о
уговорима
за
друге;организовање
религијских
свечаности;услуге шетања паса;лизинг имена домена на
интернету;помоћ у облачењу кимона;правне услуге у
одговарању
на
позиве
за
подношење
понуда;лиценцирање [правне услуге] у оквиру издавања
софтвера;услуге
правног
надзора;организовање
политичких митинга;услуге правног саветовања у вези
са мапирањем патената;услуге правног заступања;услуге
консијержа;саветовање у жалости због губитка блиске
особе;услуге спасилаца на води;правне услуге у области
имиграције; услуге читања тарот карата за
друге;ревизија
регулаторне
усклађености;ревизија
правне усклађености.
(210) Ж- 2021-1211
(220) 08.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Дејана Банковић, Николе Пашића 7, 34220,
Лапово, RS
(540)

Певачко друштво Икос
(511) 16 папир; картон; постери; нотеси; слике;
леци;
флајери;
уметнички
материјал.
38 услуге комуникација, визуелне или говорне
путем радија, телевизијских програма или
телевизијских емисија.
41 културне, образовне услуге; писање текстова
песама; презентације у културне сврхе путем песама
игара, приредби; спортске и културне активности;
услуге разоноде.
(210) Ж- 2021-1212
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Space Exploration Technologies Corp., 1 Rocket
Road, Hawthorne, California 90250, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
сателита;
услуге
интерактивне
сателитске
комуникације;
достава
порука
електронским
преносом; пружање услуга телекомуникацијских
повезивања
на
интернет;
услуге
телекомуникацијског портала; пружање брзог
бежичног приступа интернету; пружање приступа за
више корисника интернету, глобалним рачунарским
мрежама и електронским комуникацијским мрежама;
пружање приступа глобалним информационим
мрежама;
телекомуникацијске
услуге
путем
сателита; пружање веб странице са информацијама у
области сателитских комуникација; пружање веб
странице са информацијама у области приступа
интернету путем сателита; пружање приступа
електронским
базама
података
и
онлајн
информацијама за употребу у проналажењу
сателитских података, снимака и мерења; услуге
сателитске фотографије.
42
услуге истраживања и развоја у области
сателитских комуникација; консултантске услуге у
области сателитских комуникација; инжењерске
услуге у области сателитских комуникација; научне
и технолошке услуге, наиме истраживање, анализа и
праћење података прикупљених путем удаљених
сензора и сателита; услуге даљинског очитавања,
наиме снимање из ваздуха помоћу сателита.
(210) Ж- 2021-1213
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

STARLINK
(511) 9 сателити у научне и комерцијалне сврхе;
опрема за пријем, обраду и пренос гласа,
видеозаписа, података и информација путем
телекомуникација и бежичних сигнала, сателита и
рачунара, наиме пријемници, пријемни модули,
модулатори, предајници, мултиплексери, кутије са
декодерима, процесори података, интегрисана кола;
рачунарски оперативни хардвер и софтвер за
употребу у претходно наведеним производима,
сателитским терминалима и сателитским земаљским
станицама.
38 услуге сателитске комуникације и преноса;
бежичне широкопојасне комуникацијске услуге;
пренос података, гласа и видеозаписа путем
ЗИС / RS / IPO

(531) 19.03.03; 24.01.09; 24.01.13; 24.09.05; 26.03.23;
27.05.01; 27.05.10
(511) 16 штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе
од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче;
филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
34 дуван; дуван за замотавање; производи од дувана;
дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за
цигарете;
шибице;
цигарете;
цигаре.
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Ж
35 малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана;
дувана за замотавање; производа од дувана; дувана
за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете;
шибица; цигарета; цигара.
(210) Ж- 2021-1214
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 24.01.09; 24.01.13; 24.09.05; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10
(511) 16 штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе
од дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче;
филтере за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
34 дуван; дуван за замотавање; производи од дувана;
дуван за жвакање; артикли за пушаче; филтери за
цигарете;
шибице;
цигарете;
цигаре.
35 малопродаја, велепордаја, увоз и извоз дувана;
дувана за замотавање; производа од дувана; дувана
за жвакање; артикла за пушаче; филтера за цигарете;
шибица; цигарета; цигара.
(210) Ж- 2021-1215
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
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(210) Ж- 2021-1216
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 01.01.05; 01.01.10; 02.09.01; 09.01.11; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.10
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2021-1217
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.11; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.

(531) 01.01.05; 01.01.10; 02.09.01; 09.01.11; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.10
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
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(210) Ж- 2021-1218
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 02.09.01; 09.01.11; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.

Ж
(531) 02.09.01; 03.02.01; 03.02.15; 03.02.24; 04.05.05;
09.01.11; 24.15.17; 24.17.25; 27.05.01
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2021-1221
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1219
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.

(531) 02.09.01; 03.01.08; 03.01.24; 04.05.05; 09.01.11;
24.15.17; 24.17.25; 27.05.01
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.

(210) Ж- 2021-1222
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1220
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
(531) 01.01.04; 01.07.20; 02.09.01; 09.01.11; 26.01.06;
26.01.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2021-1223
(220) 12.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.11; 26.01.06; 26.01.16; 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2021-1224
(220) 13.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Јелена Буча, Ђорђа Рајковића 14, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Адвокат Стеван Костић, Бирчанинова 44,
11000, Београд
(540)

41 онлајн издавање електронских књига и часописа,
електронско издаваштво, издавање текстова, осим
рекламних текстова, издавање књига, организовање
изложби за културне или образовне потребе,
извођење представа уживо, организовање представа,
свечаности (услуге импресарија), услуге караока,
писање текстова, организовање и спровођење
концерата, организовање модних ревија за забавне
сврхе, омогућавање коришћења онлајн музике, која
се не може преузимати, омогућавање коришћења
онлајн видео записа, који се не могу преузимати,
услуге
разоноде,
организовање
такмичења
(образовних или забавних).
(210) Ж- 2021-1226
(220) 13.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ZELENI SOKOVI NEMET d.o.o., Рогашка 10
, 24413 , Палић, Суботица, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

Kako sam postala Frajla
(511) 16 књиге, свеске, папир, постери, бележнице,
нотеси, албуми, оловке, оловке за цртање, држачи
оловака, кутије за оловке, улазнице, папирне или
картонске кутије, каталози, књиге са песмама или
нотама, материјали за цртање, комплети за цртање,
коверте, фотографије [штампане], фото-гравуре, цртежи,
скице, штампани роковници, дописнице, разгледнице,
штампане ствари, штампане публикације, приручници,
књижице, наливпера, магазини [периодични], врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике за паковање,
обележивачи за књиге, маркери за књиге, честитке,
разгледнице, алманаси, календари, несесери са прибором
за писање, плакати од папира или картона, етикете од
папира или картона, музичке честитке, летци, флајери,
држачи страница књига, штампане музичке партитуре,
заштитне корице за књиге.
35 услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која
се преузима са интернета, услуге онлајн малопродаје
мелодије звона које се преузимају са интернета,
услуге онлајн малопродаје претходно снимљене
музике и филмова који се преузимају са интернета,
рекламирање преко плаката, непосредно оглашавање
путем
поште,
оглашавање,
рекламирање,
рекламирање на радију, рекламирање преко
телевизије, стенографске услуге, онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи, писање рекламних текстова.

62

(531) 02.03.16; 05.03.13; 27.05.01; 29.01.03
(591) зелена
(511) 5 дијететски сок од спелте; дијететски сок са
додатком омега масних киселина, витамина, ензима,
минерала, микроелемената и аминокиселина;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе; биљна
влакна, дијететска; течни витамински додаци исхрани;
напици са воћним соком за дијабетичаре прилагођени
за медицинску употребу; дијететски напици
прилагођени за медицинску употребу; житарице
прилагођене за дијететску и медицинску примену;
дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени
производи прилагођени за медицинске потребе.
30 замрзнуте житарице; замрзнути сок од спелте;
замрзнути сок од јечма; замрзнути сок од жита;
производи од житарица; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; мед; мед са додатком спелте;
лед [замрзнута вода].
32 безалкохолни напитак обогађен витаминима и
минералима; сок од житарица; сок од спелте; сок од
јечма; сок од жита; сок од пшеничне траве;
безалкохолни напици обогаћени витаминима;
напици за спортисте обогаћени протеинима;
ЗИС / RS / IPO
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безалкохолни
напици
на
бази
меда;
безалкохолни напици; минералне и содне воде;
воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2021-1227
(220) 13.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Реља Мирков, Патријарха Јоаникија 14,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, плава.
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање;
штампарска
слова,
клишеи;
укључујући подупираче за књиге, сребрни папир,
оловке, новине, периодичне публикације, жигове
[печате], свеске, каталоге, књиге, грбове [папирне
печате], печате, штампане роковнике, штампане
публикације,
приручнике,
светлећи
папир,
наливпера, обележиваче за књиге, држаче печата,
кутије за печате, постоља за печате, апарате за
уништавање папира [шредере] за канцеларијску
употребу, бочице за мастило, држаче списа, секаче
папира [канцеларијски прибор], траке за бар кодове.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
45
правне услуге; укључујући лиценцирање
интелектуалне својине, праћење права интелектуалне
својине за правно саветодавне сврхе, правна
истраживања, парничне услуге, регистрације имена
домена [правне услуге], услуге мирног решавања
спорова, консултације о интелектуалној својини,
управљање ауторским правима, услуге арбитраже,
услуге припрема правних докумената, правно
управљање лиценцама, правне услуге у вези са
преговорањем о уговорима за друге, лизинг имена
домена на интернету, правне услуге у одговарању на
позиве за подношење понуда, лиценцирање [правне
услуге] у оквиру издавања софтвера, услуге правног

ЗИС / RS / IPO

Ж
саветовања у вези са мапирањем патената, услуге
правног заступања, ревизију правне усклађености.
(210) Ж- 2021-1229
(220) 13.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Joy's United Kft. , Üstökös u. 4. , H-6724,
Szeged, HU
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.16; 27.05.01; 27.05.04;
28.03.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) жута, бела, црвена, зелена.
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
30 кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, тестенина и
резанци; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со,
додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље;
сирће, сосови и други додаци јелу; лед.
43 кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге
кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге
снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски), изнајмљивање привременог смештаја,
пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање
просторија за састанке.
(210) Ж- 2021-1231
(220) 13.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари град), RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електични за возила.
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Ж
(210) Ж- 2021-1233
(220) 14.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg,
PA, 15317, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

VLE
(511) 5 фармацеутски препарати; фармацеутски и
медицински препарати; фитофармацеутски препарати;
природни препарати; фармацеутски препарати за лечење
кардиоваскуларних, гастроинтестиналних, неуролошких,
респираторних,
психијатријских,
алергијских,
дерматолошких, плућних, метаболичких и мускуларних
поремећаја, еректилне дисфункције, заразних и
инфламаторних стања, карцинома, дијабетеса, мултипле
склерозе и / или офталмолошких и очних поремећаја;
орална контрацептивна средства; контрацептивна
средства; канабис за медицинске намене; медицинска
козметика; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинске намене; дијететски суплементи и препарати
за људе; додаци исхрани за дијететску употребу; додаци
исхрани; додаци за минералну храну; минерални
препарати; мултиминерални препарати; витамински
препарати; мултивитамински препарати; препарати који
садрже минерале, витамине, хранљиве састојке,
аминокиселине и / или биље за медицинску употребу;
препарати који садрже хранљиве састојке и / или
аминокиселине као додаци исхрани; фластери,
материјали за завијање.
(210) Ж- 2021-1234
(220) 14.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) LONG DING SHENG GROUP d.o.o. BeogradNovi Beograd, Трг пријатељства Србије и Кине 4,
11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Душан Делић, Стевана Дукића 7,
11000, Београд
(540)

(591) црна, златна.
(511) 35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске
и
културне
активности.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2021-1235
(220) 14.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) THE GILLETTE COMPANY LLC , One
Gillette Park, , Boston, Massachusetts 02127, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

SEA MIST
(511) 3 препарати за бријање, наиме креме за
бријање, гелови за бријање, лосиони за бријање и
пене за бријање; тоници, лосиони и балзами за после
бријања; препарати за прање и чишчење лица пре
бријања; препарати за негу коже, наиме хидратантне
креме за кожу; немедицински препарати за негу
коже; спрејеви за тело; колоњска вода; средства
против знојења и дезодоранси за личну употребу;
купке за тело; немедицински сапуни.
(210) Ж- 2021-1237
(220) 15.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski broj 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.15; 01.15.21; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) сива, бела, жута, наранџаста.
(511) 5
дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални дијететски суплементи
за људе; витаминско минерални дијететски додаци
исхрани; додаци исхрани који садрже аминокиселине; витаминско минерални препарати.
(531) 01.15.05; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 28.03.00;
29.01.02; 29.01.08
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35 оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; пословно управљање; вођење послова;
канцеларијски послови; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга.
(210) Ж- 2021-1238
(220) 15.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) BDD Tradewin 24 AD Beograd - Novi Beograd,
Булевар Михајла Пупина 115в/7, 11070, Нови
Београд, RS
(540)

Ж
стабилизатори напона; апарати за регулацију снаге;
нисконапонска
напајања;
електричне
плоче
прекидача; осигурачи.
(210) Ж- 2021-1243
(220) 15.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite
2030, New York, NY 10176, US
(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

BRAZILIAN GLOSSY
(511) 3 козметика; препарати за негу косе.
(210) Ж- 2021-1244
(220) 15.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.08
(591) црна (#231ф20) и наранджаста (#ф7901е).
(511) 36 осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1239
(220) 15.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, ROOM
901, 9/F.,NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE
MUSEUM ROAD, TSIM SHA SUI,, KOWLOON, HK
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун
(540)

VASATA
(511) 9 трансформатори [за струју]; временски
прекидачи, аутоматски; терминали, електрични;
електрични претварачи; прекидачи, електрични;
електрични утикачи; исправљачи струје; редуктори,
ослабљивачи [за струју]; прекидачи струјног кола;
контролне табле [за струју]; контакти за електричне
линије; електричне спојнице; електричне спојнице;
релеји, електрични; спојнице за жице [за струју];
регулатори јачине светла, електрични; регулатори
јачине светла, електрични; омоти за електричне
утичнице; пригушивачи за осветљење; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; регулатори
преоптерећења напона; мрежни трансформатори;
електрични напонски трансформатори; претварачи;
апарати за демагнетизацију магнетних трака;
ЗИС / RS / IPO

GALOPIN
(511) 5 хемијски производи који се употребљавају у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива
за земљу и супстрате; ђубрива за употребу у
пољопривреди.
(210) Ж- 2021-1245
(220) 16.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) BANJALUČKA PIVARA a.d. Banja Luka,
Ulica Slatinska br.8, 78000, Banja Luka, BA
(740) Адвокат Мирјана Фурунџић, 27. марта 25/5,
11000, Београд
(540)

Svetla strana života
(511) 32 але пива; але пива са укусом кафе;
ароматизована пива; безалкохолна пива; блажи
алкохолни напици на бази пива; екстракти хмеља за
производњу пива; занатско пиво; јечмено вино
[пиво]; комплети за производњу пива који садрже
екстракте слада, хмељ, посебне житарице и пивски
квасац; концентрати хмеља за производњу пива;
лагер пиво; пиво; пиво направљено од екстракта
корена; пивски квасац; пивски квасац за производњу
пива; пивски слад; пилснер пиво; портер [пиво]; пића
на бази пива; пшенично пиво; радлер; светла але
пива; сладно пиво; суво пиво од ђумбира.
35
дељење материјала за оглашавање путем
електронске поште; дељење реклама за друге путем
мреже за електронску комуникацију; дељење реклама
преко интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама
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Ж
преко интернета; дељење рекламних материјала и
материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака и
узорака]; дељење рекламних огласа; дељење рекламног
и промотивног материјала; дељење рекламног,
маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење
рекламног материјала [летака, брошура и штампаног
материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног
материјала и узорака у рекламне сврхе; директно
оглашавање; директан маркетинг; дистрибуција и
дељење материјала за оглашавање [летака, проспеката,
штампаних материјала и узорака]; дистрибуција
производа у рекламне сврхе; дистрибуција и дељење
рекламног материјала; дистрибуција рекламних летака;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
маркетинг; маркетиншке и промотивне услуге;
непосредно оглашавање; обајвљивање рекламног
материјала; објављивање и ажурирање рекламних
текстова;
објављивање
рекламних
текстова;
објављивање рекламног материјала и текстова;
оглашавање; оглашавање и промотивна продаја у вези са
робом и услугама; оглашавање на отвореном; онлајн
маркетинг; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
организовање и вођење сајмских представљања; писање
рекламних текстова; писање текстова за промотивне и
рекламне сврхе; презентација робе; промотивне услуге;
промотивно рекламне услуге; промоција музичких
концерата; рекламирање и маркетиншке услуге преко
интернета; рекламирање на радију; рекламирање преко
интернета; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламне, маркетиншке и промотивне
услуге; рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања;
рекламне услуге и оглашавање; рекламне услуге и
оглашавање преко телевизије, радија или поште;
рекламне услуге које се односе на продају робе;
управљање брендом; услуге велепродаје у вези са
препаратима за прављење алкохолних пића; услуге
малопродаје везане за препарате за прављење
алкохолних пића; услуге малопродаје и велепродаје за
храну и пиће; услуге малопродаје у вези са алкохолним
пићима; услуге оглашавања на интернету; услуге онлајн
велепродаје пива; услуге онлајн малопродаје пива;
услуге промотивне продаје производа; услуге
промотивног маркетинга; услуге рекламирања у
штампи; услуге стварања бренда; филмско оглашавање;
циљни маркетинг; услуге велепродаје везане за
алкохолна пића; услуге велепродаје везане за пиво;
услуге малопродаје везане за пиво.
39 амбалажирање и складиштење робе и пакета;
амбалажирање робе за продају; амбалажирање робе у
транзиту; испорука и складиштење робе; курирске
услуге [достава пошиљки или робе]; логистичке
услуге које обухватају превоз, паковање и
складиштење робе; паковање и складиштење робе;
паковање поклона; паковање предмета за превоз;
паковање робе; паковање робе за друге; паковање
робе за продају; паковање робе у одрживу или
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биоразградиву амбалажу за паковање и отпремање;
паковање робе у кутије; паковање робе у контејнере;
паковање терета; паковање товара; поштанске,
транспортне и услуге курира; превоз робе; расхладно
складиштење;
расхладно
складиштење
робе;
руковање робом; руковање товаром; складиштење и
паковање робе; транспортне услуге; умотавање,
амбалажирање, робе; услуге амбалажирања; услуге
амбалажирања и паковања; услуге доставе; услуге
комерцјалног превоза терета; услуге отпремања
пакета; услуге паковања, стављања у сандуке и
складиштења; утовар и истовар робе; амбалажирање
предмета за превоз.
(210) Ж- 2021-1258
(220) 19.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) FISH CORP. 2000 FEED DOO BEOGRADVRAČAR, Небојшина бр. 41, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Ивана М. Марковић, Алексе
Ненадовића 31/10, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела.
(511) 31 храна за животиње.
35 продаја хране за животиње.
(210) Ж- 2021-1259
(220) 19.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Vision Stack d.o.o. Beograd, Ул. Херцеговачка
14б, 11000, Београд, RS
(740) Јована Томић, адвокат, Булевар краља
Александра бр. 26/6, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.11; 27.07.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава.
(511) 35 услуге дигиталног оглашавања; услуге
оглашавања на интернету; услуге комерцијалног
посредовања путем веб сајта; претраживање
података у рачунарским базама података за трећа
лица; пружање пословних информација путем
Интернет странице; ажурирање и одржавање
података
у
рачунарским
базама
података;
ЗИС / RS / IPO
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презентација
производа
путем
средстава
комуникације у сврху продаје на мало; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима;
истраживање тржишта.
38 пренос порука и слика посредством рачунара; слање
порука;
услуге
телекомуникације,
нарочито
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
интернет платформи и портала; омогућавање приступа
рачунарским базама података; стриминг [проток]
података; комуникација преко рачуна рских терминала;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; пренос дигиталних датотека.
42 софтвер у виду сервиса (СааС); консултантске
услуге у пољу софтвера у виду сервиса; платформа
као услуга(ПааС); пружање апликацијских услуга
које садрже софтвер за употребу и креирање реклама
за друге; софтвер као услуга (СааС) за креирање и
испоруку дигиталног садржаја и оглашавање путем
мрежа за глобалну комуникацију.
(210) Ж- 2021-1260
(220) 19.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
, Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 Kagithane, , Istanbul, TR
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

Ж
(531) 16.03.17; 26.01.04; 26.01.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) 9 наочаре; наочаре за сунце; спортске наочаре;
кутије и футроле за наочаре; кутије и футроле за
наочаре за сунце.
(210) Ж- 2021-1262
(220) 20.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Dva en d.o.o., Светозара Радојчића 56б, 11050,
Београд, RS
(540)

(531) 24.17.07; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела, сива.
(511) 9 акумулатори, електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1264
(220) 20.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Игор Јовановић, Мајора Бранка
Вукосављевића 76а, 11000, BEOGRAD, RS
(540)

Arwell
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу
у медицини; храна за бебе; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди; хербициди.
(210) Ж- 2021-1261
(220) 20.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ClimatePartner GmbH, St.-Martin-Str. 59,
81669, Munich, DE
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 02.01.05; 02.01.16; 24.17.17; 24.17.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) 35
дистрибуција рекламног материјала;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
писање рекламних текстова; писање текстова за
рекламне намене; рекламирање; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи.
43
услуге ресторана; услуге ресторана за
самопослуживање;
изнајмљивање
привременог
смештаја; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
изнајмљивања кућа за одмор; услуге барова;
резервисање привременог смештаја; резервисање
пансиона; кетеринг хране и пића.
(210) Ж- 2021-1266
(442) 15.09.2021.

ЗИС / RS / IPO
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(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, плава, црна.
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1269
(220) 20.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(300) 35734 03.03.2021. AD.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24;
29.01.04; 29.01.08
(591) црна, плава.
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1267
(220) 20.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна.
(511) 9 батерије електричне за возила; акумулатори
електрични за возила.
(210) Ж- 2021-1268
(220) 20.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS
(540)

68

VELVET VALLEY
(511) 34 жичани вапоризатори за електронске цигарете и
електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или
прерађен; дувански производи укључујући цигаре,
цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван за
луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; снус
(дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску
употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за
дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле,
џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице;
дувански штапићи, дувански производи за загревање,
електронски уређаји и њихови делови који се користе за
загревање цигарета или дувана у циљу ослобађања
аеросола који садржи никотин за инхалацију; течни
никотински раствори за употребу у електронским
цигаретама; електронски уређаји за пушење; електронске
цигарете; електронске цигарете као замена за
традиционалне цигарете; електронски уређаји који садрже
аеросол за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван; артикли за
пушаче електронских цигарета; делови и опрема за
наведене производе из класе 34; уређаји за гашење
цигарета и цигара које се загревају и дуванских штапића
који се загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.
(210) Ж- 2021-1281
(220) 21.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) ON LINE TV PRODAJA d.o.o., Сјеничка 1,
11000, Београд-Врачар, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/9a
Intellectual Property Gazette 2021/9a
(531) 26.03.07; 26.03.22; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црвено-наранџаста, жута, бела.
(511) 35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; разонода.
(210) Ж- 2021-1282
(220) 21.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) INFO 24 MEDIA D.O.O., Макензијева 79,
11000, Београд-Врачар, RS
(540)

(531) 17.02.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, бела, црна.
(511) 35 оглашавање; организовање и управљање
пословањем;
канцеларијски
послови.
41 образовне услуге; разонода.
(210) Ж- 2021-1283
(220) 21.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) SweetFit d.o.o., Голубиначка 99, 22310,
Шимановци, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.06;
29.01.08
(591) бела, црна.
(511) 29 кикирики путер, производи од млека,
напици
од
млека,
у
којима
млеко
преовлађује,производи од млека, јогурт, овсено
млеко,
пиринчано
млеко,бадемово
млеко,
грицкалице на бази воћа, млеко, чоколадно млеко.
30 колачи, бомбоне, слаткиши, корнфлекс, чоколада,
производи од житарица, кондиторски производи,
слатки кремови, сладолед, овсене пахуљице,
чололадни намази који садрже орашасте плодове,
пудинг, сладни бисквити, хлеб, хлеб без квасца,
храна на бази овса,чипс (производ од житарица),
ЗИС / RS / IPO

Ж
крекери, корнфлекс, ситни колачи, мусли,
грицкалице
на
бази
житарица,
сутлијаш,
безглутенски хлеб, храна на бази овса, нарочито
производи
од
овса
и
овсена
каша.
32 напици за спортисте обогаћени протеинима,
смутис [кашасти напици од воћа или поврћа],
безалкохолна пића на бази овса, дијететска пића,
безалкохолни воћни напици, пића од сурутке, воћни
сокови,
безалкохолна
пића,
освежавајућа
безалкохолна пића.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај; кетеринг хране и пића; кафићи, снекбарови, ресторани.
(210) Ж- 2021-1284
(220) 22.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co.,Ltd.), No.2 Takara-cho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

NISSAN e-POWER
(511) 12 возила за кретање копном, ваздухом, водом
или шинама; копнена возила на електрични погон;
вагони; камиони; доставна возила; спортска теренска
возила; аутобуси; возила за рекреацију (рв); спортски
аутомобили; тркачки аутомобили; мотори за копнена
возила; електрични мотори за копнена возила;
електрични системи за контролу кретања копнених
возила; шкољке за копнена возила; шасије за
аутомобиле; мењачи за копнена возила; волани за
копнена возила; аутомобили и њихови делови и
опрема; аутомобили; електрична возила и њихови
делови и опрема; аутомобили са погоном на гориве
ћелије и делови и опрема за њих; ац мотори (мотори
на погон наизменичне струје) или дц мотори (мотори
на погон директне струје) за копнена возила (не
укључујући њихове делове); механички делови за
копнена возила; вратила, осовине или вретена (за
копнена возила); лежајеви (за копнена возила);
спојнице или конектори за вратила (за копнена
возила); осовине лежајева (за копнена возила);
преносници снаге и зупчаници (за копнена возила);
амортизери за копнена возила; опруге (за копнена
возила); кочнице (за копнена возила); мотори за
управљање копненим возилима; хибридни системи
за аутомобиле, камионе, доставна возила, спортска
теренска возила, аутобусе, рекреативна возила (рв),
спортске
аутомобиле,
тркачке
аутомобиле;
електрични аутомобили; централни ротирајући
делови за точкове возила; точкови возила;
пропулзиони механизми за копнена возила.
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Ж
(210) Ж- 2021-1285
(220) 22.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH,
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

FERRLECIT
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1286
(220) 22.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.22; 25.07.25; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 29.01.15
(591) црвена, жута, златна, бела, црна, браон, драп,
смеђа, беж, окер.
(511) 30 млечна какао табла са млечним пуњењем и
експандираним производом.
(210) Ж- 2021-1288
(220) 23.07.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) UFUR INCORPORATED D.O.O. BEOGRAD,
Друге српске армије 13, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Милош С. Милинковић, Косте
Главинића 19, 11000, Београд
(540)

(531) 07.03.01; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) тамно сива, бела.
(511) 9 видео записи који се могу преузети; видео
записи музичког садржаја; видео снимци; видео
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снимци који се могу преузети; дискови видео игара;
звучни и видео снимци; интерактивни забавни
софтвер за играње видео игара који се може
преузети; програми видео игара; софтвер за видео
игре; рачунарске игре које се могу преузети;
рачунарски софтвери за видео и рачунарске игрице;
електронске базе података снимљене на рачунарским
медијима; електронске публикације које су
снимљене на рачунарским медијима; мултимедијски
фајлови који се могу преузети; електронске
публикације [које се могу преузети] из база података
или са интернета; електронске публикације [које се
могу преузети] које су доступне на мрежи из базе
података или са интернета; рачунарски софтвер за
обраду података.
25 бициклистичка одећа; дресови [одећа]; јакне
[одећа]; кабанице [одећа]; каишеви [одећа];
кецеље[одећа]; литургијске одоре [одећа]; мајице
[одећа]; мараме за главу [одећа]; одећа; одећа за бебе
и малу децу; одећа за плажу; одећа од латекса; капе;
женска обућа; мушка обућа; обућа; спортска обућа;
патике; бикини гаћице; гаће; купаће гаће; дукс
мајице; мајице; поло мајице; покривала за главу;
дечије чарапе; женске чарапе; мушке чарапе;
спортске чарапе.
32 але пива; ароматизована вода; ароматизована
минерална вода; ароматизована пива; безалкохолна
ароматизована пића; безалкохолна газирана пића са
додатим укусима; безалкохолна пива; безалкохолна
пића; безалкохолни воћни напици; безалкохолни
напици с укусом чаја; безалкохолни сирупи; вода за
пиће; вода обогаћена витаминима [напици]; вода
обогаћена минералима [напици]; вода обогаћена
нутријентима; вода са глечера; воде [пића]; воћни
коктели, безалкохолни; воћни напици; воћни напици
и воћни сокови; воћни пунч, безалкохолни; воћни
сокови; газирана минерална вода; газирани воћни
сокови; гуарана напици; енергетска пића; занатско
пиво; изворска вода; индијска светла пива [ипа
пива]; коктели, безалкохолни; коктели на бази пива;
коле [безалкохолна пића]; лагер пиво; лимунаде;
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици
који садрже мешавине сокова воћа и поврћа;
негазирана безалкохолна пића; нискоалкохолно
пиво; пиво; портер [пиво]; прашкови који се користе
за припрему безалкохолних пића; пшенично пиво;
радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак]; светла
але пива; слатко газирано пиће; смрзнути напици на
бази воћа; смутис [кашасти напици од воћа или
поврћа]; спортска пића; спортска пића с
електролитима; стаут [стоут] пиво; шербети [пића];
шикјеи [безалкохолни пунч од риже]; шира.
33 алкохолна пића; апсинт; бурбон; вино; водка;
ликери; медовина; рум; саке; џин; шоћу [жестока
алкохолна пића].
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35 вођење, организовање и управљање пословањем;
вођење, уређивање и организовање трговачких
приредби и сајмова у комерцијалне и рекламне
сврхе; добротворне услуге, наиме организовање и
спровођење волонтерских програма и пројеката
којима
се
решавају
проблеми
заједница;
организовање
и
вођење
промотивних
и
маркетиншких догађаја; организовање и вођење
рекламних догађаја; организовање и одржавање
комерцијалних изложби; услуге помоћи, саветовања
и консултација у вези са организовањем пословања;
анализирање одзива на оглашавање и истраживање
тржишта; дељење материјала за оглашавање путем
електронске
поште;
директно
оглашавање;
изнајмљивање простора за оглашавање на интернету
путем
оглашавања
упражњених
места;
консултантске услуге које се односе на рекламирање,
оглашавање и маркетинг; непосредно оглашавање;
обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора и
материјала за оглашавање; оглашавање; оглашавање
и промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; оглашавање према
категоријама; оглашавање путем банера; пословно
саветовање који се односи на оглашавање; промоција
добара и услуга других путем оглашавања на
интернет страницама; развој концепта оглашавања;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања;
рекламне услуге и оглашавање; рекламне услуге и
оглашавање преко телевизије, радија или поште;
саветовање у вези са оглашавањем; састављање
колумни за потребе медијског оглашавања; услуге
дигиталног оглашавања; услуге оглашавања и
рекламних информација пружених преко интернета;
услуге оглашавања на интернету; филмско
оглашавање; писање маркетиншких текстова; писање
рекламних текстова; израда радио реклама;
оптимизација интернет странице; услуге наручивања
преко интернета; услуге продаје гардеробе преко
интернет продавница; рекламне услуге за стварање
корпоративног идентитета и идентитета бренда;
услуге стратегије брендирања.
41 вођење забавних догађаја; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности;
забава
посредством
радија;
консултовање које се односи на организовање и
вођење концерата; консултовање које се односи на
организовање и вођење радионица за обуку;
организовање догађаја из области културе у
добротворне сврхе; организовање догађаја из
области спорта у добротворне сврхе; организовање
забавних
догађаја;
организовање
музичких
концерата; организовање музичких наступа уживо;
организовање обука; организовање такмичења;
организовање
такмичења
путем
интернета;
организовање филмских догађаја у забавне сврхе;
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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; планирање и
вођење журки [забава]; уређивање журнала;
издавање и уређивање књига; издавање и уређивање
магазина; издавање и уређивање периодичних
издања; издавање и уређивање штампаног
материјала; консултантске услуге у вези са
уређивањем; уређивање видео записа; уређивање
електронских публикација; уређивање текстова;
уређивање фотографија; услуге уређивања у постпродукцији у области музике, видеа и филма; услуге
снимања аудио и видео садржаја; издавање интернет
часописа; пружање информација о спорту путем
интернет странице; пружање информација у вези са
забавом и забавним догађајима путем он-лајн мрежа
и интернета; пружање радијских и телевизијских
забавних садржаја путем интернета; услуге
електронских
игара
путем
интернета;
фотографисање; писање и објављивање текстова,
осим у рекламне сврхе; писање сценарија; писање
текстова*; писање текстова за песме; услуге писања
садржаја по наруџбини, осим оних које се користе у
рекламне сврхе.
42 дизајн и графички дизајн за израду веб сајтова;
дизајнирање и програмирање веб сајтова; графички
дизајн посредством рачунара; графички дизајн
промотивног материјала; дизајн анимација; дизајн
графичке
илустрације;
дизајнирање
одеће;
дизајнирање покривала за главу; услуге бренд
дизајна; програмирање мултимедијских апликација.
(210) Ж- 2021-1468
(220) 25.08.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) GALENIKA a.d. Beograd, Батајнички друм
б.б., 11080, Београд (Земун), RS
(540)

OLMEXAM
(531) 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1474
(220) 25.08.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) GALENIKA a.d. Beograd, Батајнички друм
б.б., 11080, Београд-Земун, RS
(540)

LOSEPAN
(531) 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
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(210) Ж- 2021-1476
(220) 25.08.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) GALENIKA a.d. Beograd, Батајнички друм
б.б., 11080, Београд-Земун, RS
(540)

ELMOPAG
(531) 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1477
(220) 25.08.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) GALENIKA a.d. Beograd, Батајнички друм
б.б., 11080, Београд-Земун, RS
(540)

OLIGOGAL
(531) 28.05.00
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1505
(220) 01.09.2021.
(442) 15.09.2021.
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Rimpax
(511) 5 ривастигмин трансдермални фластер за
медицинско лечење.
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