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

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

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

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

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

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of publication of the granted European patent
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS
Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

Corrected title page of an A document (A1, A2)

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

Corrected title page of an B document (B1, B2)

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

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

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A61B 6/10 (2006.01)
(11) 2020/0462 A1
(21) P-2020/0462
(22) 14.04.2020.
(54) POSTUPAK POZICIONIRANJA VISEĆEG
EKRANA ZA POTREBE ZAŠTITE OD
JONIZUJUĆIH ZRAČENJA PRI
FLUOROSKOPSKI VOĐENIM INTERVENTNIM
PROCEDURAMA
(71) ANTIĆ, Vojislav, Đurđije Cvetić 97 A, 11226 Beograd, RS
(72) ANTIĆ, Vojislav, Đurđije Cvetić 97 A, 11226 Beograd, RS
(57) Postupak pozicioniranja visećeg ekrana za potrebe
zaštite od jonizujućih zračenja pri fluoroskopski vođenim
interventnim procedurama, koje se obavljaju korišćenjem
rendgen uređaja sa S-lukom, spada u oblast fizike u širem
smislu, a odnosi se na zaštitu od rendgenskog zračenja.
Pronalaskom se rešava problem kojim postupkom, u cilju
unapređenja zaštite za kompletno medicinsko osoblje,
vršiti upravljanje i kontrolu pozicioniranja visećeg ekrana
(1). Pronalazak obezbeđuje efikasnu, balansiranu i
kontrolisanu zaštitu od jonizujućih zračenja, na pouzdan
način, povezivanjem rendgen uređaja i visećeg ekrana (1)
u jedan sistem preko odgovarajućeg interfejsa. Nakon
manuelnog pozicioniranja, predviđeno je automatsko
prepozicioniranje, zakrivljenjem visećeg ekrana (1)
lateralno u smeru (CW) skazaljke na satu/suprotno od
smera (SS) skazaljke na satu, pa zatim gornjom ivicom
(1.1) napred/donjom ivicom (1.2) napred.

entire medical staff. The invention provides effective,
balanced and controlled protection against ionizing radiation,
in a reliable way, by connecting the X-Ray device and the
hanging screen (1) into one system via the appropriate
interface. After manual positioning, automatic positioning is
foreseen, by curving the hanging screen (1) laterally in the
clockwise (CW)/counterclockwise (CC) direction and then
the upper edge (1.1) forward / lower edge (1.2) forward.
(51)

A62B 18/00 (2006.01)
(11) 2020/0439 A1
A41D 13/11 (2006.01)
A62B 7/10 (2006.01)
(21) P-2020/0439
(22) 16.04.2020.
(54) VIŠENAMENSKA ZAŠTITNA MASKA SA
ZAMENLJIVIM FILTEROM
(71) PEŠOVIĆ, Predrag, Golubinačka 87, 22310,
Šimanovci, RS; NIKOLIN, Nenad , Ljubinke Bobić
018/3/15, 11070, Novi Beograd, RS; MILIČEVIĆ,
Bojan , Golubinačka 99, 22310, Šimanovci, RS
(72) PEŠOVIĆ, Predrag , Golubinačka 87, 22310,
Šimanovci, RS; NIKOLIN, Nenad , Ljubinke Bobić
018/3/15, 11070, Novi Beograd, RS; MILIČEVIĆ,
Bojan , Golubinačka 99, 22310, Šimanovici, RS
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(57) Višenamenska zaštitna maska sa zamenljivim filterom
prema pronalasku je namenjena za višekratnu upotrebu. Ima
ima jednostavnu konstrukciju, a obezbeđuje pouzdanu zaštitu
disajnih organa, kao i srednjeg i donjeg predela lica. Mogu je
lako koristiti i deca, starije osobe i hronični bolesnici.
Višenamenska zaštitna maska sa zamenljivim filterom se
sastoji od tela (1) maske, koje je duž svoje obodne ivice
spojeno sa elastičnom membranom (2) za oslanjanje na lice.
U centralnom delu tela (1) maske je smešten držač (3) filtera,
koji sadrži spoljašnji prsten (3а) i unutrašnji prsten (3b), koji
su međusobno spojeni kracima (3с). Na držaču (3) filtera je
postavljen filter (4), preko koga je stavljen nosač (5) filtera,
koji je rastavljivo spojen sa držačem (3) filtera. Iskorišćeni
filter (4) se posle upotrebe lako skida i zamenjuje novim.

(54) THE POSITIONING OF THE HANGING
SCREEN FOR THE PURPOSES OF RADIATION
PROTECTION DURING FLUOROSCOPICALLY
GUIDED INTERVENTIONAL PROCEDURES
(57) The positioning of the hanging screen for the purposes
of radiation protection during fluoroscopically guided
interventional procedures, performed using an C-arm X-Ray
device, belongs to the field of physics in a broad sense, and
refers to the protection against X-Rays. It is being resolved
the procedure for hanging screen (1) managing and position
control, in order to improve the radiation protection for the
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А
(54) THE MULTIPURPOSE PROTECTIVE MASK
WITH REPLACEABLE FILTER

(54) INTERCHANGEABLE DIFFERENT STYLEBLADE UTILITY KNIFE

(57) The multipurpose protective mask with replaceable filter
according to the invention is intended for multiple use. The
invention has a simple construction and provides reliable
protection of the respiratory organs, as well as the middle and
lower part of the face. It can also be easily used by children, the
elderly and seniors with chronic illness. The multipurpose
protective mask with a replaceable filter consists of a mask
body (1), which is connected along its circumferential edge to
an elastic membrane (2) for leaning on the face. In the central
part of the body (1) is placed a filter holder (3), which contains
an outer ring (3a) and an inner ring (3b), interconnected by
arms (3c). On the filter holder (3) is placed a filter (4), over
which a filter holder (5) is mounted. The filter (5) is detachably
connected to the filter holder (3). The filter (4) is easily
removed after use and replaced with a new one.

(57) An interchangeable different style-blade utility
knife includes a generally elongate handle having a
proximal end and a distal end along a handle axis. A
blade holder is provided for supporting a blade and
actuating means is provided on the handle for selectively
attaching and detaching the blade holder to the distal end
of the handle at a parting line. A blade is supported by
the blade holder and has an exposed cutting edge
generally along a lower side of the handle and has a
projected predetermined length along the axis. The blade
holder has a support upper portion generally along an
upper side of the handle and has a projected length along
the axis substantially equal or generally proportional to
the predetermined length to provide support for the
blade. A kit includes a plurality of blade holders each
with a different style blade, each blade holder having a
support upper portion substantially proportional to the
projected length of a blade cutting edge along the axis of
the handle.

(51)

B26B 5/00 (2006.01)
(11) 2021/0471 A2
B26B 9/02 (2006.01)
(21) P-2021/0471
(22) 19.04.2021.
(30) US 20.04.2020. 16/852,951
(54) FUNKCIONALNI NOŽ SA IZMENJIVIM
SEČIVOM RAZLIČITIOG STILA
(71) TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC. , 25371
Commercentre Drive,, Lake Forest, California 92630, US
(72) PANOSIAN, Michael, 27 Prairie, 92618,, Irvine,
California , US; KEELER, Joshua, 23 Manzanillo,
92630,, lake Forest, California, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(57) Funkcionalni nož sa izmenjivim sečivom različitog
stila uključuje generalno izduženu dršku sa bližim krajem i
sa daljim krajem duž drškine ose. Držač sečiva je
obezbeđen kao potpora sečivu i aktivaciona naprava je
izvedena na dršci za selektivno spajanje i odvajanje držača
sečiva na daljem kraju drške na razdelnoj liniji. Sečivo se
podupire pomoću držača sečiva i ima izloženu reznu ivicu
generalno duž donje strane drške i ima ispupčenu unapred
određenu dužinu duž te ose. Držač sečiva ima potporni
gornji deo generalno duž gornje strane drške i ima
ispupčenu dužinu duž ose pretežno jednake ili gneralno
proporcionalne unapred određenoj dužini da bi se
obezbedila potpora za to sečivo. Pribor uključuje više
držača sečiva svaki sa sečivom različitog stila, svaki držač
sečiva ima potporni gornji deo pretežno proporcionalan
ispupčenoj dužini rezne ivice sečiva duž ose te drške.
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(51)

B60C 5/20 (2006.01)
(11) 2020/0407 A1
B60C 5/22 (2006.01)
(21) P-2020/0407
(22) 02.04.2020.
(54) DOPUNSKI UNUTRAŠNJI PNEUMATIK ZA
POVEĆANJE NOSIVOSTI I TRAJNOSTI
STANDARDNOG AVIONSKOG PNEUMATIKA
(71) PETROVIĆ, Dalibor, dr, Grmovac, Nova 19 broj
46, 11272 Dobanovci-Beograd, RS
(72) PETROVIĆ, Dalibor, dr, Grmovac, Nova 19 broj
46, 11272 Dobanovci-Beograd, RS; DODIĆ, Marjan,
Svetozara Papića 5/28, 11186 Zemun-Beograd, RS;
KAPOR, Nenad, dr, Kružni put voždovački br. 4,
11010 Beograd, RS
(57) Dopunski unutrašnji pneumatik za povećanje
nosivosti i trajnosti standardnog avionskog pneumatika
je montiran na naplatak (2) u unutrašnjem torusu
standardnog pneumatika (3). Prilikom ugiba pneumatika
(3) većeg od veličine (d), standardni pneumatik (3)
počinje da se uvlači i nailazi na dopunski-unutrašnji
pneumatik (1) koji mu ne dozvoljava da se uvlači prema
naplatku (2) i primorava standardni pneumatik (3) da
ostane priljubljen uz podlogu i da se bočno širi.
Konstrukcija dopunskog-unutrašnjeg pneumatika (1) js
ista kao i konstrukcija standardnog pneumatika (3), s tim
što ne mora da ima gazeći sloj, pošto se nalazi u
unutrašnjem torusu standardnog pneumatika (3). Imajući
u vidu da standardni pneumatik (3) nosi težinu aiona
preko natpritiska koji vlada u njemu, kao i da manji
natpritisak produžava životni vek pneumatika, ovako
umetnut dopunski-unutrašnji pneumatik (1) omogućava
da se standardnom pneumatiku (3) smanji natpritisak, uz
očuvanje ili čak povećanje njegove nosivosti.
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(54) SUPPLEMENTAL INNER TIRE FOR
INCREASING LOAD CAPACITY AND
DURABILITY OF STANDARD AIRPLANE TIRE
(57) Supplemental inner tire for increasing load capacity
and durability of standard airplane tires is mounted on a
rim (2) in an inner torus of a standard tire (3). During the
deflection of the tire (3) larger than the size (d), the
standard tire (3) starts to be drawn, and faces the
additional-inner tire (1) which does not allow to be
drawn towards the wheel rim (2) and forces the standard
tire (3) to remain adhered to the surface and to spread
laterally. The construction of the additional-inner tire (1)
is the same as that of the standard tire (3), except that it
does not have a tread, since it is located in the inner torus
of the standard tire (3). Bearing in mind that the standard
tire (3) carries the weight of the airplane
through overpressure it holds, and that lower
overpressure extends the life of the tire as well,
the additional-inner tire (1) inserted in this way allows
the standard tire (3) to have reduced overpressure, with
preserving or even increasing its carrying capacity.
C07D 311/36 (2006.01)
(11) 2021/0070 A1
A61K 9/19 (2006.01)
A61P 5/30 (2006.01)
A61P 15/12 (2006.01)
C08F 220/56 (2006.01)
(21) P-2021/0070
(22) 20.01.2021.
(54) FORMULACIJA BIOHANINA A SA PH- I
TERMO-OSETLJIVIM KOPOLIMERIMA
(71) UNIVERZITET U NIŠU TEHNOLOŠKI
FAKULTET, Bulevar oslobođenja 124,
16000, Leskovac, RS

А
(72) GAJIĆ, Ivana, Vuka Karadžića 6a, 15307, Novo
Selo-Loznica, RS; ILIĆ, STOJANOVIĆ, Snežana,
Đermanovićeva 9, 16000, Leskovac, RS; DINIĆ, Ana,
Grahovačka 1, 18000, Niš, RS; ZDRAVKOVIĆ,
Aleksandar, Vojvode Bojovića 4, 16000, Leskovac, RS;
UROŠEVIĆ, Maja, Turekovac b.b., 16231, Turekovac,
RS; NIKOLIĆ, Vesna, Maršala Tita 23, 16231,
Turekovac, RS; NIKOLIĆ, Ljubiša, Maršala Tita 23,
16231, Turekovac, RS; PETROVIĆ, Slobodan,
Požarevačka 6, 11000, Beograd, RS; ILIĆ, Dušica, Rade
Končara 21, 16000, Leskovac, RS
(57) Pronalazak pripada oblasti farmaceutskih proizvoda,
na bazi biohanina A i kopolimera
poli(Nizopropilakrilamid–ko-akrilna kiselina), p(NIPAM-AA).
Posebne
superabsorbujuće
karakteristike
kopolimera p(NIPAM-AA) i osetljivost na promene
temperature i pH vrednosti usled prisustva karboksilnih i
amino grupa, omogućavaju da se primeni kao pogodan
nosač za isporuku lekova. Biohanin A je inkorporisan u
pore
sintetisanog
kopolimera
p(NIPAM-AA).
Formulisani matriks sistem omogućava modifikovano
oslobađanje biohanin A na telesnoj temperaturi i pri
vrednostima pH koje odgovaraju pH vrednosti rektuma i
vaginalnog
prostora.
Formulisani
proizvodi
omogućavaju unapređenu primenu biohanina A u odnosu
na slične proizvode.
(54) FORMULATIONS OF BIOCHANIN A WITH PHAND THERMO-SENSITIVE COPOLYMERS
(57) The invention is in the field of pharmaceutical
products, based on biochanin A and copolymers of
poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid), p(NIPAMAA). The special superabsorbent characteristics of
copolymer p(NIPAM-AA) and the sensitivity to
changes in temperature and pH values due to presence of
carboxyl and amino groups, makes it as a suitable carrier
for drug delivery. Biochanin A was incorporated into
the pores of copolymer p(NIPAM-AA). Formulated
matrix system shows a modified biochanin A release at
body temperature and at pH values corresponding to the
pH values of rectum and vaginal space. The formulated
products enable the improved application of biochanin
A in relation to similar pharmaceutical products.

(51)
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(51)

C22B 3/00 (2006.01)
(11) 2021/0768 A1
C22B 11/00 (2006.01)
C23F 1/00 (2006.01)
C23F 1/16 (2006.01)
C25C 1/00 (2006.01)
C25C 1/08 (2006.01)
C25C 1/20 (2006.01)
(21) P-2021/0768
(22) 03.06.2020.
(30) HU 06.06.2019. P2000129
(86) WO 3.6.2020 PCT/IB2020/055227
(87) WO 10.12.2020 WO 10.12.2020
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(54) POSTUPAK IZDVAJANJA PREVLAKE OD
PLEMENITIH METALA I PRENOSNIKA IZ
ELEKTRONSKIH KOMPONENTI SA SLOJEM U
SREDINI KOJI SADRŽI NIKL
(71) METAL SHREDDER HUNGARY KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG, Hegymester utca 62,
9012, Győr, HU
(72) TÖRÖK, András, Hegymester utca 62, 9012, Győr, HU
(74) ČUKVAS, GAVRIĆ, Slavenka, Maksima Gorkog
17a, 21000 Novi Sad
(57) Предмет овог изума јесте поступак издвајања
галванског слоја који садржи злато и друге
племените метале, као и преносника из електронских
компоненти. Основни материјали поступка су
првенствено електронски уређаји који су делимично
прекривени племенитим металима. Главни део масе
основног материјала који се обрађује може бити од
бакра (бакра или његових једињења), гвожђа
(нерђајућег челика) или легура лаких метала (легура
алуминијума или цинка). Испод превлаке од
племенитих метала мора да постоји слој који садржи
никл, а ако главни део масе није од бакра или његове
легуре, онда постоји слој бакра или његове легуре и
испод слоја који садржи никл. Осим што се њиме
ефикасно одваја злато, овај поступак примењив је и
код издвајања других племенитих метала или легура
племенитих метала (нпр. сребра, злата и паладијума,
злата и никла, злата и кобалта итд.). Суштина
поступка јесте електрохемијско уклањање инхибитора
дифузије, средњег слоја који садржи никл са места
између бакра или преносника са бакром или
превлаке, и превлаке која садржи племените метале.
Раствор електролита коришћен у нашем изуму јесте
електролит на бази воде који садржи 695-1.760 g/l
сумпорне киселине.
(54) PROCEDURE FOR RETRIEVING THE
PRECIOUS METAL PLATING AND THE CARRIER
FROM ELECTRONIC COMPONENTS WITH
NICKEL-CONTAINING INTERMEDIATE LAYER
(57) The subject of the invention is a procedure for the
recovery of the galvanic layer containing gold and other
precious metals, as well as the carrier from electronic
components. The base materials of the procedure are
primarily electronic devices that are partly covered with
precious metals. The main mass of the base material to
be processed can be copper-based (copper or its
compounds), iron-based (corrosion resistant steel), or
light metal alloy (aluminium or zinc alloy). There has to
be a nickel-containing layer under the precious metalcontaining plating, and if the main mass is not copper or
copper alloy, then there is a copper or copper alloy layer
under the nickel-containing layer as well. Apart from
recovering gold efficiently, the procedure can be applied
for the recovery of other precious metals or precious
10

metal alloys (e.g. silver, gold-palladium, gold-nickel,
gold-cobalt, etc.). The basis of the procedure is the
electrochemical removal of the diffusion-inhibiting
nickel-containing intermediate layer from between the
copper or copper-containing carrier or plating and the
precious metal-containing plating. The electrolyte
solution used in our invention is a water-based
electrolyte that contains 695-1,760 g/l sulfuric acid.
(51)

D06M 15/21 (2006.01)
(11) 2020/0461 A1
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/12 (2006.01)
A61K 33/34 (2006.01)
D06M 10/02 (2006.01)
D06M 11/42 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 15/13 (2006.01)
D06M 101/18 (2006.01)
(21) P-2020/0461
(22) 22.04.2020.
(54) ANTIMIKROBNI NANOKOMPOZITNI
TEKSTILNI MATERIJAL
(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
Karnegijeva 4, 11000 Beograd, RS
(72) RADETIĆ, Maja, dr, Bulevar Zorana Đinđića
123D, 11070 Novi Beograd, RS; MARKOVIĆ, Darka,
dr, Jurija Gagarina 134/45, 11070 Novi Beograd, RS
(74) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
RADETIĆ, Maja , Karnegijeva 4, 11000 Beograd
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na razvoj novog
antimikrobnog nanokompozitnog tekstilnog materijala
koji se sastoji iz netkanog materijala na bazi
polipropilenskih vlakana, biopolimera alginata i nano
čestica Cu2O/CuO za potencijalnu primenu u medicini.
U skladu sa predmetnim pronalaskom novi
nanokompozitni tekstilni materijal je dobijen postupkom
dvostepene modifikacije netkanog polipropilenskog
materijala i in situ sinteze nanočestica na bazi bakra.
Dvostepena
modifikacija
je
obuhvatala
hidrofilizaciju površine netkanog PP materijala korona
pražnjenjem i obradu biopolimera alginatom. Utvrđeno
je da nanokompozitni materijal obezbeđuje maksimalnu
antimikrobnu
aktivnost
prema
ispitanim
mikroorganizmima uz minimalno otpuštanje jona.
(54) ANTIMICROBIAL NANOCOMPOSITE
TEXTILE MATERIAL
(57) The invention is related to development of novel
antimicrobial nanocomposite textile material based
on polypropylene non-wove fabric, biopolymer alginate
and Cu2O / CuO nanoparticles with potential
application in medicine. The fabrication of novel
nanocomposite consist of two-step modification
of polypropylene non-woven fabric and in situ synthesis
of
copper-based
nanoparticles.
Twostep modification compreses hydrophilization of PP
ЗИС / RS / IPO
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non-woven fabric using corona discharge prior to
treatment
with
biopolymer
alginate.
Novel nanocomposite material ensured maximum
antimicrobial activity against all tested microorganisms
with low release of ions.
(51) E06B 9/06 (2006.01)
(11) 2021/0905 A1
(21) P-2021/0905
(22) 26.12.2019.
(30) RO 28.12.2018. a 2018 01146
(86) WO 26.12.2019 PCT/RO2019/000032
(87) WO 2.7.2020 WO 2.7.2020
(54) PREGRADNI ZID SA OPCIJOM UVLAČENJA
(71) MAURER, Simon-Andreas, Albatrosului nr. 11, bl.
11, ap. 23, Jud. Braşov, Braşov, RO
(72) MAURER, Simon-Andreas, Albatrosului nr. 11, bl.
11, ap. 23, Jud. Braşov, Braşov, RO
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na modularni preqradni zid sa
opcijom uvlačenia koji se može koristiti za pregradu
soba u stambenim objektima ili se može koristiti kao
garažna vrata koja su postavljena na dva paralelna zida
prostorije i sadrže: sklop levog žleba (A), koji je
pričvršćen na levom zidu prostorije uz pomoć poznatih
elemenata za pričvršćavanje kao što su klinovi i vijci;
sklop desnog žljeba (B), koji je refleksija levog žljeba
(A), koji je pričvršćen na desnom zidu prostorije uz
pomoć poznatih elemenata za pričvršćivanje kao što su
vijci i klinovi; mehanizam za pokretanje (C); i nekoliko
sklopljenih pokretnih ploča (D). Modularni pregradni zid
sa sistemom uvlačenja je koncipiran tako da: i) kada se
koristi i izvan i unutar zgrade, u sklopljenom stanju
izgleda kao horizontalna greda, dok u razvijenom stanju
deluje kao zid; ii) kada se koristi izvan zgrade, u
uvučenom stanju izgleda kao vodoravna greda, dok u
razvijenom stanju deluje kao garažna vrata; iii) ovakav
zid se pokreće daljinskim upravljačem, a u slučaju
nestanka struje može se upravljati i ručno; iv) kada se
koristi u prostorijama, bilo unutar ili spolja zgrada, u
razvučenom stanju, može da se koristi kao platno za
projektovanje ili kao bilbord.
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(54) RETRACTABLE PARTITION WALL
(57) The invention refers to a retractable modular
partition wall that may be used to partition residential
spaces, or it may operate as a garage door that is
mounted on two parallel walls of a premises and consists
of: an assembled left-side runway (A), that is fastened on
the left wall of the premises with the aid of the some
known fastening elements such as dowels and screws; an
assembled right-side runway (B), which mirrors the leftside runway (A), and which is fastened on the right wall
of the premises with some known fastening elements
such as dowels and screws; a drive mechanism (C); and
several assembled movable panels (D). The retractable
modular partition wall is conceived so that: i) when used
inside or outside a building, in retracted state, it looks
like a horizontal beam, whereas in expanded state it
operates as a wall; ii) when used outside a building, in
retracted state it looks like a horizontal beam, whereas in
expanded state, it operates as a garage door; iii) it is
operated through electronic command and, in case of
power failure, it can be driven manually; iv) when used
in a premises, whether inside or outside a building, in
expanded state, it can operate as a projection screen or
an advertising surface.
(51)

F16L 23/026 (2006.01)
(11) 2020/0444 A1
F16L 41/00 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
(21) P-2020/0444
(22) 21.04.2020.
(54) FAZONSKI KOMADI OD NERĐAJUĆEG
ČELIKA
(71) MILOVANOVIĆ, Nenad, Stanoja Stanojevića 6,
21000, Novi Sad, RS
(72) MILOVANOVIĆ, Nenad, Stanoja Stanojevića 6,
21000, Novi Sad, RS
(74) IVETIĆ, Milan, Maksima Gorkog 6/70, 21000 Novi Sad
(57) Fazonski komadi od nerđajućeg čelika omogućavaju
formiranje cevovoda od nerđajućeg čelika pri čemu se
sklapanjem gotovih cevnih elemenata sa prirubničkim
spojevima formira cevovod kao funkcionalna celina bez
zavarivanja. Fazonski komadi od nerđajućeg čelika su
podeljeni u šest gpupa od kojih je moguće formirati bilo
koju vrstu cevovoda. „F“ komad se koristi kao završni
element cevovoda. „FF“ komad se koristi kao element
koji gradi pravolinijsku deonicu cevovoda. „FFR“
komad se koristi kao element sa kojim se menja
dimenzija cevovoda. „Q“ komad se koristi kao element
kojim se menja pravac cevovoda. „T“ komad se koristi
kao element kojim se sa jednog cevovoda odvaja krak za
drugi cevovod. „TT“ komad se koristi kao element za
račvanje glavnog cevovoda na dva kraka u istoj tačci.
Novost se ogleda u načinu formiranja cevovoda koji se
sastoji od gotovog proizvoda koji ima definisane sve
tehničke karakteristike.
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(54) STAINLESS STEEL FLANGE FITTINGS
(57) Stainless steel flange fittings allow forming of
pipelines by assembling the prefabricated pipe elements
with flange joints. In this way the pipeline can be formed
as a functional unit without welding. Stainless steel
flange fittings are devided into six groups. With
elements from this six group any type of pipeline can be
formed. The „F“ piece is used as the pipeline end
element. The „FF“ piece is used as the element that
construct the straight line of the pipeline. The „FFR“
piece is used as an element to change the dimensions of
the pipeline. The „Q“ piece is used as an element to
change the direction of the pipeline. The „T“ piece is
used as an element for branching pipeline. The „TT“
piece is used as an element for branching pipeline in two
directions at the same point. The novelty of invention is
in the way of forming the pipeline, which consists of a
finished product with defined all technical
characteristics.
(51) F24S 10/00 (2018.01)
(11) 2020/0408 A1
(21) P-2020/0408
(22) 31.03.2020.
(54) PLOČASTI PRIJEMNIK SUNČEVE
ENERGIJE SA REGULACIJOM SNAGE
(71) RUDIĆ, VRANIĆ, Marinko, 27. Marta 3/f,
24000 Subotica, RS
(72) RUDIĆ, VRANIĆ, Marinko , 27. Marta 3/f,
24000 Subotica, RS
(57) Pločasti prijemnik sunčeve energije sa regulacijom
snage ima mogućnost uključivanja i isključivanja
prenosa toplote sa apsorbera prijemnika na radnu
tečnost, čime se postiže bolja kontrola rada solarnog
postrojenja. Prijemnik se sastoji iz dva podsklopa,
donjeg podsklopa (1) i gornjeg podsklopa (2). Po
potrebi, mogu se razdvojiti donji podsklop (1) i gornji
podsklop (2), razdvajanjem odnosno spajanjem goрnjeg
podsklopa (2) i donjeg podsklopa (1) postiže se prekid
odnosno uspostavljanje prenosa toplote sa apsorbera na
radnu tečnost. Razdvajanje odnosno spajanje se vrši
pomoću lineamih pokretača (1.3).

12

(54) FLATPLATE SOLAR COLLECTOR WITH
POWER OUTPUT CONNTROLL
(57) Flatplate solar collector with energy output
regulation has a capability of switching on and of the
heat transfer from the absorber to the working fluid.
With this capability, better controll of the solar
installation is achieved. The solar collector consists of
two subassemblies: the lower subassembly (1) and the
upper subassembly (2). By sepparation of the lower and
the upper subassembly heat transfer from the absorber to
the working fluid is stopped. Separation and merger of
the upper subassembly (2) and the lower subassembly
(1) is done by linear actuators (1.3)
(51)

G01N 15/00 (2006.01)
(11) 2020/0463 A1
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 15/14 (2006.01)
G06T 1/40 (2006.01)
(21) P-2020/0463
(22) 16.04.2020.
(54) UNIVERZALNI SISTEM I METOD ZA
AUTOMATSKU KLASIFIKACIJU TIPOVA
ČESTICA POLENA U VAZDUHU U REALNOM
VREMENU
(71)
INSTITUT
BIOSENS-ISTRAŽIVAČKORAZVOJNI
INSTITUT
ZA
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA, Dr Zorana Đinđića 1,
21000 Novi Sad, RS
(72) ŠIKOPARIJA, Branko, dr, Futoški put 18c, 21000
Novi Sad, RS; MATAVULJ, Predrag, Cankareva 26/10,
21000 Novi Sad, RS; BRDAR, Sanja, dr, Doža Đerđa
16/20, 21000 Novi Sad, RS; PANIĆ, Marko, dr,
Vojvode Mišića 15, 21203 Veternik, RS; TEŠENDIĆ,
Danijela, Ilije Birčanina 29/46, 21000 Novi Sad, RS;
BOBERIĆ, KRSTIĆEV, Danijela, Stanoja Stanojevića
20/17, 21000 Novi Sad, RS; MINIĆ, Vladan, Boška
Buhe
010A/2/49,
21000
Novi
Sad,
RS
(57) Univerzalan sistem i metod za automatsku
klasifikaciju tipova čestica polena u realnom vremenu u
vazduhu ima za novost klasifikaciju koja se odvija na
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bilo kojoj teritoriji gde je postavljen uređaj (101) sa
softverskim komponentama pripreme ulaznih podataka:
Mijevog spektra rasejanja, spektra i trajanja
fluoroscencije, koji se dobijaju od uređaja (101), zatim
obučavanja neuronske mreže u softverskoj komponenti
(103) odnosno fazi klasifikacije (201) na način da
neuronska mreža sadrži dva dela; prvi deo u kome su
konvolutivni slojevi koji izdvajaju statistička obeležja za
tip čestice polena iz ulaznih podataka, i drugi deo koga
čine potpuno povezani slojevi gde se odvija univerzalna i
potpuna klasifikacija svih tipova čestica polena na
osnovu izdvojenih statističkh obeležja iz prvog dela
neuronske mreže. Sistem (100) sadrži sam uređaj (101)
koji meri i daje na izlazu navedene ulazne podatke, zatim
podsistem softverskih komponenti koji omogućuje
univerzalnu i potpunu klasifikaciju: komponenta (102)
koja priprema ulazne podatke, komponenta (103) koja
klasifikuje tipove čestica na osnovu tih pripremljenih
podataka i softverska komponenta (104) koja daje
informacije o klasifikaciji.

А
the input data, component (103) that classifies the types
of particles based on that prepared data, and software
component
(104)
that
provides
classification
information.
(51)

G10C 3/22 (2019.01)
(11) 2020/0411 A1
G10C 3/16 (2019.01)
(21) P-2020/0411
(22) 10.04.2020.
(54) AKRILNA AKCIJA HIBRIDNOG KLAVIRA
(71) LAZOVIĆ, Darko, Repiška 38, 11032, Beograd, RS
(72) LAZOVIĆ, Darko , Repiška 38, 11032, Beograd,
RS
(57) Konstrukcija akcije koncertnih klavira od akrilnih
delova isečenih iz akrilnih ploča tako da dva paralelna
dela (1) razdvojena odstojnikom (2) u sebi imaju rupe za
kuglične ležajeve sa prirubnicom preko kojih su
montirani dizač (4), repeticiona poluga (3) i držač
brisača (5) tako da slobodno rotiraju oko šrafova koji
prolaze kroz unutrašnje rupe kugličnih ležajeva.
Repeticiona poluga (3) i dizač (4) na sebi imaju dodatke
koji omogućuju povezivanje nitima torzione opruge sa
delovima akcije.

(54) А UNIVERSAL SYSTEM AND METHOD FOR
THE AUTOMATIC REAL-TIME CLASSIFICATION
OF РОLLЕN PARTICLE TYPES IN AIR
(57) An universal system and method for the automatic
classification of real-time pollen particle types in the air
has for a novelty, classification occurring in any territory
where a device (101) is installed with software
components for the preparation of input data: Mie
scattering spectrum, spectrum and duration of
fluorescence, which are obtained from the device (101),
then training the neural network in software component
(103) or classification phase (201) in such a way that the
neural network comprises two parts; the first part
comprising convolutional layers separating the statistical
characteristics for the pollen particle type from the input
data, and the second part comprising the fully coupled
layers for universal and complete classification of all
pollen particle types based on the extracted statistical
features from the first part of the neural network. System
(100) contains the device (101) that measures and
outputs the specified input data, then the software
component subsystem that allows universal and
complete classification: component (102) that prepares

ЗИС / RS / IPO

(54) HYBRID PIANO ACRYLIC ACTION
(57) Grand piano action construction from acrylic parts
made by cutting acrylic sheets so that two parallel parts
(1) separated with distancer (2) have holes for flanged
ball bearing over which jack (4), repetition lever (3) and
wippen flange (5) are connected so that they have free
rotation over screws that pass through parallel ball
bearing inner hole. Repetition lever (3) and jack (4) have
extensions which enables connecting torsion spring
using threads with other action parts.
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Park, Addlestone, KT15 2NX , GB;
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Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ, GB;
LUKAS, Timothy, Michael, Pfizer Limited, Ramsgate
Road, Sandwich Kent CT13 9NJ, GB; LUTHRA, Sumit,
6 Cutter Lane, Westford, Massachusetts 01886, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 62394 B1
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 38/29 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 19/08 (2006.01)
A61P 19/10 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07K 14/635 (2006.01)
(21) P-2021/0890
(22) 08.10.2016.
(30) US 09.10.2015. 201562239773 P
US 09.10.2015. 201562239774 P
US 09.10.2015. 201562239801 P
US 18.04.2016. 201662324336 P
US 22.06.2016. 201662353249 P
US 18.09.2016. 201662396196 P
(86) WO 08.10.2016. PCT/US2016/056196
(87) WO 13.04.2017. WO 2017/062922
(96) 08.10.2016. 16854524.2
(97) 14.04.2021. EP3359241 B 2021/15 EN
(54) FORMULACIJE PTHRP ANALOGA,
NJIHOVI TRANSDERMALNI PRILOZI I
NJIHOVA UPOTREBA
FORMULATIONS OF PTHRP ANALOGUES,
TRANSDERMAL PATCHES THEREOF, AND USES
THEREOF
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(73) RADIUS HEALTH, INC., 950 Winter Street,
Waltham, MA 02451, US; KINDEVA DRUG
DELIVERY L.P., 42 Water Street, Building 75, St. Paul,
MN 55170, US
(72) HATTERSLEY, Gary, 14 Woodman Drive, Stow,
MA 01775, US; HARRIS, Alan, 205 East 85th Street,
Apt. 4C, New York City, NY 10028, US; SAEH, Jamal,
72 Watson Road, Belmont, MA 02478, US; HAMED,
Ehab, 15 Sylvia Street, Lexington, MA 02421, US;
BROWN, Kenneth, P.O. Box 33427, St. Paul, MN
55133-3427, US; DOHMEIER, Daniel, P.O. Box 33427,
St. Paul, MN 55133-3427, US; ZHANG, Ying, 8660
Summer Wind Alcove, Woodbury, MN 55125, US;
DICK, Lisa, P.O. Box 33427, St. Paul, MN 55133-3427,
US; MOSEMAN, Joan, P.O. Box 33427, St. Paul, MN
55133-3427, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 62404 B1
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 9/16
(2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/573 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 47/12 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) P-2021/1196
(22) 14.11.2016.
(30) EP 16.11.2015. 15194660
(96) 14.11.2016. 19205980.6
(97) 11.08.2021. EP3620176 B 2021/32 EN
(54) POSTUPAK ZA PRIPREMANJE
FORMULACIJE SUVOG PRAHA KOJA SE
SASTOJI OD ANTIHOLINERGIJSKOG AGENSA,
KORTIKOSTEROIDA I BETAADRENERGIČKOG AGENSA
A PROCESS FOR PREPARING A DRY POWDER
FORMULATION COMPRISING AN
ANTICHOLINERGIC, A CORTICOSTEROID AND A
BETA-ADRENERGIC
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo,
26/A, 43122 Parma, IT
(72) CAFIERO, Claudio, Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via
Palermo 26/A, 43122 Parma, IT; ORTENZI, Leonardo,
Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, 43122
Parma, IT; SCHIARETTI, Francesca, Chiesi
Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A,
43122 Parma, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Vanja, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
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(51) A61K 9/08
(2006.01)
(11) 62327 B1
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/20 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2021/0749
(22) 28.01.2011.
(30) US 28.01.2010. 299100 P
(96) 28.01.2011. 16020363.4
(97) 17.03.2021. EP3158991 B 2021/11 EN
(54) FORMULACIJE BENDAMUSTINA
FORMULATIONS OF BENDAMUSTINE
(73) EAGLE PHARMACEUTICALS, INC., 50 Tice
Boulevard, Woodcliff Lake, NJ 07677, US
(72) PALEPU, Nagesh, R., 30 Addis Drive,
Southampton, Pennsylvania 18966, US; BUXTON,
Philip, Christopher, 11 Bradley Close, Great Dunmow,
Essex CM6 2PB, GB
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 9/10
(2006.01)
(11) 62362 B1
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
A61P 31/08 (2006.01)
(21) P-2021/1178
(22) 13.07.2018.
(30) EP 14.07.2017. 17181354
EP 16.04.2018. 18167463
(86) WO 13.07.2018. PCT/EP2018/069066
(87) WO 17.01.2019. WO 2019/012100
(96) 13.07.2018. 18739856.5
(97) 23.06.2021. EP3651736 B 2021/25 EN
(54) FORMULACIJE SA DUGOTRAJNIM
DEJSTVOM
LONG-ACTING FORMULATIONS
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(72) ANDRIES, Koenraad, Jozef, Lodewijk, Marcel,
Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340
Beerse, BE; BERNINI, Maristella, Janssen
Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse,
BE; BASSTANIE, Esther, Dina, Guido, Janssen
Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 9/10
(2006.01)
(11) 62383 B1
A61K 31/335 (2006.01)
A61K 31/58 (2006.01)
(21) P-2021/1201
(22) 04.09.2014.
(30) IN 13.09.2013. 2975MU2013
(86) WO 04.09.2014. PCT/IB2014/064251
(87) WO 19.03.2015. WO 2015/036902
(96) 04.09.2014. 14781946.0
(97) 30.06.2021. EP3043773 B 2021/26 EN
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(54) STABILNA FARMACEUTSKA
KOMPOZICIJA SA FIKSNOM DOZOM KOJA
SADRŽI MOMETAZON I OLOPATADIN ZA
NAZALNU PRIMENU
STABLE FIXED DOSE PHARMACEUTICAL
COMPOSITION COMPRISING MOMETASONE
AND OLOPATADINE FOR NASAL
ADMINISTRATION
(73) GLENMARK SPECIALTY S.A., Avenue LéopoldRobert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds, CH
(72) DHUPPAD, Ulhas, Bunglow No. B-3, Coral Apt.,
Resi 1 -Phase, Shahu Nagar, Motwani Factory Road,
Nashik Road, Nashik Maharashtra 422101, IN;
KATKURWAR, Ashok, B-10 Ishwar Paradise
Apartment, Ashoka marg, Behind Fem Cinema, Nashik
road, Nashik Maharashtra 422011, IN; GUPTA,
Yashwant, Flat No. 2, Antriksh Apartment, Tagor Nagar,
Front of Ambedkar Nagar, Nashik Road, Nashik
Maharashtra 422006, IN; ANKAM, Rajesh, Flat No.
204, E Wing, Dream Nest, DGP Nagar, Nashik Road,
Nashik Maharashtra 422101, IN; DHATRAK,
Chandrakant, S. No. 11/1-4, Plot No.9, Sadguru Krupa
Bangloo, Near Charandas Market, Jail Road, Nashik
Road, Nashik Maharashtra 422101, IN
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/14
(2006.01)
(11) 62422 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 9/16
(2006.01)
A61K 9/19
(2006.01)
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 9/48
(2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) P-2021/1232
(22) 30.01.2016.
(30) IN 18.12.2015. 6951CH2015
(86) WO 30.01.2016. PCT/IN2016/050035
(87) WO 22.06.2017. WO 2017/103941
(96) 30.01.2016. 16875074.3
(97) 14.07.2021. EP3389633 B 2021/28 EN
(54) FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE KOJE
SADRŽE DERIVAT FENILAMINOPIRIMIDINA
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
COMPRISING PHENYLAMINOPYRIMIDINE
DERIVATIVE
(73) NATCO PHARMA LTD, Natco House, Road No.
2, Banjara Hills, Hyderabad 500034, IN
(72) PARVATANENI, Durga, Maheswari, Natco House
Road No.2 Banjara Hills, Hyderabad 500034, IN;
MOHANTY, Mitrabhanu, Natco House Road No.2
Banjara Hills, Hyderabad 500034, IN;
APPADWEDULA, Venkata, Satyanarayana, Natco
House Road No.2 Banjara Hills, Hyderabad 500034, IN;
ADIBHATLA, Kali, Satya, Bhujanga, Rao, Natco House
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Road No.2 Banjara Hills, Hyderabad 500034, IN;
NANNAPANENI, Venkaiah, Chowdary, Natco House
Road No.2 Banjara Hills, Hyderabad 500034, IN
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62329 B1
A61K 31/4045 (2006.01)
(21) P-2021/0982
(22) 14.11.2013.
(30) US 15.11.2012. 201261726893 P
US 26.02.2013. 201361769408 P
(86) WO 14.11.2013. PCT/US2013/070012
(87) WO 22.05.2014. WO 2014/078486
(96) 14.11.2013. 13798840.8
(97) 26.05.2021. EP2919766 B 2021/21 EN
(54) DOZNI OBLICI RUKSOLITINIBA SA
PRODUŽENIM VREMENOM OSLOBAĐANJA
SUSTAINED-RELEASE DOSAGE FORMS OF
RUXOLITINIB
(73) INCYTE HOLDINGS CORPORATION, 1801
Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US
(72) NI, Yong, 106 Brookside Avenue, Wilmington,
Delaware 19805, US; PARIKH, Bhavnish, 120
Portmarnock Drive Avondale, Avondale, Pennsylvania
19311, US; YELESWARAM, Krishnaswamy, 136
Harrogate Drive, Landenberg, Pennsylvania 19350, US;
ERICKSON-VIITANEN, Susan, 1138 Country Club
Road, West Chester, Pennsylvania 19382, US;
WILLIAMS, William V., 620 South Eagle Road,
Havertown, Pennsylvania 19083, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 62421 B1
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
(21) P-2021/1035
(22) 03.12.2015.
(30) EP 05.12.2014. 14196605
(86) WO 03.12.2015. PCT/US2015/063671
(87) WO 09.06.2016. WO 2016/090105
(96) 03.12.2015. 15820351.3
(97) 26.05.2021. EP3226843 B 2021/21 EN
(54) ANTI-KANCEROGENI SASTAVI
ANTICANCER COMPOSITIONS
(73) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC., 10990
Wilshire Blvd. Suite 440, Los Angeles, CA 90024, US
(72) VERRECK, Geert, c/o Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 , Beerse, BE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
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(51) A61K 31/165 (2006.01)
(11) 62413 B1
A61K 31/381 (2006.01)
A61K 31/407 (2006.01)
A61K 31/426 (2006.01)
A61K 31/664 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 13/10 (2006.01)
(21) P-2021/1225
(22) 12.07.2016.
(30) EP 14.07.2015. 15176726
(86) WO 12.07.2016. PCT/EP2016/066511
(87) WO 19.01.2017. WO 2017/009323
(96) 12.07.2016. 16738165.6
(97) 08.09.2021. EP3322438 B 2021/36 EN
(54) INHIBITORI IL-8 ZA PRIMENU U LEČENJU
ODREĐENIH UROLOŠKIH POREMEĆAJA
IL-8 INHIBITORS FOR USE IN THE TREATMENT
OF CERTAIN UROLOGICAL DISORDERS
(73) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A., Via S. Martino
Della Battaglia 12, 20122 Milan, IT
(72) ALLEGRETTI, Marcello, c/o Dompé farmaceutici
S.p.A. Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ), IT;
ARAMINI, Andrea, c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via
Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ), IT; CESTA,
Maria, Candida, c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via
Campo Di Pile, 67100 L'Aquila (AQ), IT; BIANCHINI,
Gianluca, c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di
Pile, 67100 L'Aquila (AQ), IT; BRANDOLINI, Laura,
c/o Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile,
67100 L'Aquila (AQ), IT; ANGELICO, Patrizia, c/o
Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo Di Pile,
67100 L'Aquila (AQ), IT
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 35/74 (2015.01)
(11) 62381 B1
A61K 9/10
(2006.01)
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
A61K 36/07 (2006.01)
A61K 36/63 (2006.01)
(21) P-2021/1145
(22) 03.02.2015.
(30) EP 03.02.2014. 14153705
WO 07.07.2014. PCT/EP2014/064449
(86) WO 03.02.2015. PCT/EP2015/052202
(87) WO 06.08.2015. WO 2015/114164
(96) 03.02.2015. 15702278.1
(97) 14.07.2021. EP3102185 B 2021/28 EN
(54) NANOSUSPENZIJA PRIRODNIH
MATERIJALA I POSTUPAK NJENE PRIPREME
NANOSUSPENSION OF NATURAL MATERIALS
AND PREPARATION METHOD THEREOF
(73) APURANO PHARMACEUTICALS GMBH,
Birkerfeld 12, 83627 Warngau, DE
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(72) BRAND, Werner, c/o Apurano Pharmaceuticals
GmbH, Birkerfeld 12, 83627 Warngau, DE
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 38/00 (2006.01)
(11) 62341 B1
A61K 38/18 (2006.01)
A61P 1/00
(2006.01)
A61P 1/16
(2006.01)
A61P 1/18
(2006.01)
A61P 3/00
(2006.01)
A61P 3/04
(2006.01)
A61P 3/06
(2006.01)
A61P 3/08
(2006.01)
A61P 3/10
(2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07K 14/50 (2006.01)
(21) P-2021/1120
(22) 26.09.2012.
(30) US 26.09.2011. 201161539280 P
(96) 26.09.2012. 17201957.2
(97) 28.07.2021. EP3321276 B 2021/30 EN
(54) FUZIONI PROTEINI ZA LEČENJE
METABOLIČKIH POREMEĆAJA
FUSION PROTEINS FOR TREATING METABOLIC
DISORDERS
(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(72) BOETTCHER, Brian, R., Novartis Institutes for
BioMedical Research, Inc., 100 Technology Square,
Cambridge, MA 02139, US; CAPLAN, Shari, L.,
Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 100
Technology Square, Cambridge, MA 02139, US;
DANIELS, Douglas, S., Novartis Institutes for
BioMedical Research, Inc., 100 Technology Square,
Cambridge, MA 02139, US; HAMAMATSU, Norio,
Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., 100
Technology Square, Cambridge, MA 02139, US;
LICHT, Stuart, Novartis Institutes for BioMedical
Research, Inc., 100 Technology Square, Cambridge, MA
02139, US; WELDON, Stephen, Craig, Novartis
Institutes for BioMedical Research, Inc., 100
Technology Square, Cambridge, MA 02139, US
(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd
(51) A61K 38/00 (2006.01)
(11) 62406 B1
(21) P-2021/1149
(22) 15.05.2013.
(30) US 16.05.2012. 201261647615 P
(96) 15.05.2013. 18213178.9
(97) 23.06.2021. EP3536334 B 2021/25 EN
(54) VAKCINE PROTIV KANCERA SA CILJANIM
DELOVANJEM NA MATIČNE ĆELIJE
KANCERA
CANCER STEM CELL TARGETED CANCER
VACCINES
(73) STEMLINE THERAPEUTICS INC., 750
Lexington Avenue, 11th Floor, New York,
NY 10022, US
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B
(72) CIRRITO, Thomas, P., 475 48th Avenue Apt. 3703,
Long Island City, NY New York 11109, US;
BERGSTEIN, Ivan, c/o Stemline Therapeutics, Inc., 750
Lexington Avenue, 11th Floor, New York, NY New
York 10022, US; BROOKS, Christopher, 750 Lexington
Avenue11th Floor, New York, NY New York 10022, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd
(51) A61K 38/00 (2006.01)
(11) 62419 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
C07K 16/28 (2006.01)
(21) P-2021/1238
(22) 23.10.2014.
(30) US 24.10.2013. 201361895143 P
(86) WO 23.10.2014. PCT/US2014/061997
(87) WO 30.04.2015. WO 2015/061584
(96) 23.10.2014. 14855343.1
(97) 25.08.2021. EP3060229 B 2021/34 EN
(54) STABILNE VODENE FORMULACIJE
ANTITELA
STABLE, AQUEOUS ANTIBODY FORMULATIONS
(73) ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE
(72) LEACH, William, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US;
LEWUS, Rachael, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US;
MCGIVNEY, James, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US;
NEWELL, Kelcy, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US;
STEWART, Kevin, Douglas, c/o Medimmune LLC One
Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
(51) A61K 38/16 (2006.01)
(11) 62386 B1
A61K 9/06
(2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 38/56 (2006.01)
A61P 17/08 (2006.01)
A61P 17/12 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) P-2021/1133
(22) 29.05.2015.
(30) US 21.10.2014. 201462066808 P
(86) WO 29.05.2015. PCT/AU2015/050293
(87) WO 28.04.2016. WO 2016/061619
(96) 29.05.2015. 15852021.3
(97) 14.07.2021. EP3209319 B 2021/28 EN
(54) POSTUPAK ZA LEČENJE GLJIVIČNIH
INFEKCIJA
A METHOD OF TREATMENT OF FUNGAL
INFECTIONS
(73) HEXIMA LIMITED, LIMS2, La Trobe University,
Bundoora, Victoria 3086, AU
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(72) VAN DER WEERDEN, Nicole, Louise, Unit 3, 44 Berry
Street, Coburg, Victoria 3058, AU; ANDERSON, Marilyn,
Anne, 25 Garden Avenue, Keilor, Victoria 3036, AU
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61K 38/17 (2006.01)
(11) 62359 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/7088 (2006.01)
A61K 38/45 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
A61P 27/10 (2006.01)
C07K 14/71 (2006.01)
C07K 16/08 (2006.01)
C07K 16/22 (2006.01)
C12N 9/12
(2006.01)
C12N 15/86 (2006.01)
(21) P-2021/1170
(22) 07.05.2013.
(30) US 15.05.2012. 201261647461 P
US 11.07.2012. 201261670535 P
US 01.08.2012. 201261678555 P
US 21.08.2012. 201261691660 P
US 08.03.2013. 201361775440 P
(96) 07.05.2013. 18198081.4
(97) 23.06.2021. EP3501549 B 2021/25 EN
(54) LEČENJE AMD UPOTREBOM AAV SFLT-1
TREATMENT OF AMD USING AAV SFLT-1
(73) AVALANCHE AUSTRALIA PTY LTD., c/o MPR
Group Pty Ltd., Floor 19, Building HWT Tower, 40 City
Road, Southbank, VIC 3006, AU
(72) CONSTABLE, Ian, J., 134 Glyde Street, Mosman
Park, Western Australia 6012, AU; RAKOCZY, Elizabeth, P.,
M405/183 West Coast Hwy, Scarborough, Western Australia
6019, AU; LAI, Chooi-may, 27 Kildenny Circle,
Waterfod, Western Australia 6152, AU; CHALBERG,
Thomas, W., Jr., 2749 Carolina Avenue, Redwood City,
CA California 94028, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Novi Beograd
(51) A61K 38/17 (2006.01)
(11) 62368 B1
A61P 3/10
(2006.01)
(21) P-2021/1073
(22) 23.05.2016.
(30) US 22.05.2015. 201562165743 P
US 11.11.2015. 201562254175 P
US 29.04.2016. 201662329850 P
(86) WO 23.05.2016. PCT/US2016/033837
(87) WO 01.12.2016. WO 2016/191395
(96) 23.05.2016. 16800621.1
(97) 07.07.2021. EP3297654 B 2021/27 EN
(54) LEČENJE POSTBARIJATRIJSKE
HIPOGLIKEMIJE EKSENDINOM(9-39)
TREATMENT OF POST-BARIATRIC
HYPOGLYCEMIA WITH EXENDIN(9-39)
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(73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND
STANFORD JUNIOR UNIVERSITY, Office of the
General Counsel, Building 170, Third Floor, Main Quad,
P.O. Box 20386, Stanford, CA 94305-2038, US
(72) MCLAUGHLIN, Tracey, L., 300 Pasteur Drive,
A175 Mc 5303, Stanford, California 94305, US;
CRAIG, Colleen, M., 300 Pasteur Drive, A175 Mc 5303,
Stanford, California 94305, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 39/00 (2006.01)
(11) 62332 B1
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
(21) P-2021/1005
(22) 25.11.2015.
(30) US 26.11.2014. 201462084908 P
US 26.11.2014. 201462085027 P
US 26.11.2014. 201462085106 P
US 26.11.2014. 201462085117 P
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INHIBITORS
(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osakashi, Osaka 541-0045, JP
(72) CHRISTOPHER, Ronald, J, 1059 Snipe Court,
Carlsbad, California 92011, US; COVINGTON, Paul,
3116 Braemar Lane, Wilmington,
North Carolina 28409, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun

ЗИС / RS / IPO

(51) C07H 7/04
(2006.01)
(11) 53274 B2
A61K 31/70 (2006.01)
(21) P-2014/0194
(22) 03.12.2007.
(30) US 04.12.2006. 868426 P
JP 04.12.2006. 2006327019
(86) WO 03.12.2007. PCT/JP2007/073729
(87) WO 12.06.2008. WO 2008/069327
(96) 03.12.2007. 07850306.7
(97) 12.02.2014. EP2102224 B 2014/07 EN
(54) KRISTALNI OBLIK 1-(β-DGLUKOPIRANOZIL)-4-METIL-3-[5-(4FLUORFENIL)-2-TIENILMETIL]BENZEN
HEMIHIDRAT
CRYSTALLINE FORM OF 1- (SS-DGLUCOPYRANOSYL) -4 -METHYL- 3- [5- (4 FLUOROPHENYL) -2THIENYLMETHYL]BENZENE HEMIHYDRATE
(73) MITSUBISHI TANABE PHARMA
CORPORATION, 3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP
(72) NOMURA, Sumihiro, c/o Mitsubishi Tanabe
Pharma Corporation 2-6-18, Kitahama, Chuo-ku, Osakashi, Osaka 541- 8505, JP; KAWANISHI, Eiji, c/o
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation2-6-18,
Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541- 8505, JP
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd
(51) C07H 7/04
(2006.01)
(11) 53638 B2
A61K 31/70 (2006.01)
A61P 3/10
(2006.01)
(21) P-2014/0570
(22) 21.06.2007.
(30) US 28.06.2006. 817118 P
US 20.06.2007. 765481
(86) WO 21.06.2007. PCT/US2007/071749
(87) WO 03.01.2008. WO 2008/002824
(96) 21.06.2007. 07784499.1
(97) 30.07.2014. EP2069374 B 2014/31 EN
(54) KRISTALNI SOLVATI DERIVATA (1S)-1,5ANHIDRO-1-C-(3-((FENIL) METIL) FENIL)-DGLUCITOLA SA ALKOHOLIMA KAO
INHIBITORI SGLT2 ZA TRETMAN DIJABETESA
CRYSTALLINE SOLVATES OF (1S)-1,5-ANHYDRO1-C-(3-((PHENYL) METHYL) PHENYL)-DGLUCITOL DERIVATIVES WITH ALCOHOLS AS
SGLT2 INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF
DIABETES
(73) ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE
(72) GOUGOUTAS, Jack, Z., 101 Westerly Road,
Princeton, New Jersey 08540, US; LOBINGER,
Hildegard, Nurnberger Street 196, D-93059 Regensburg,
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DE; RAMAKRISHNAN, Srividya, 12 Durst Drive,
Milltown, NJ 08850, US; DESHPANDE, Prashant, P.,
c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive,
New Brunswick, New Jersey 08903, US; BIEN, Jeffrey,
T., c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive,
New Brunswick, New Jersey 08903, US; LAI, Chiajen,
c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb Drive,
New Brunswick, New Jersey 08903, US; WANG,
Chenchi, c/o Bristol-Myers Squibb Company, 1 Squibb
Drive, New Brunswick, New Jersey 08903, US;
RIEBEL, Peter, Pillhamer Strasse 32, D-94099 Ruhstorf
A.d. Rott, DE; GROSSO, John, Anthony, c/o BristolMyers Squibb Company, 1 Squibb Drive, New
Brunswick, New Jersey 08903, US; NIRSCHL,
Alexandra, A., 1425 Dolington Road, Yardley,
Pennsylvania 19067, US; SINGH, Janak, 42
Buckingham Drive, Pennington, NJ 08534, US;
DIMARCO, John, D., c/o Bristol-Myers Squibb
Company, Route 206 & Province Line Road, Princeton,
New Jersey 08543, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,
11080 Beograd-Zemun
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT
(B1, B2)
(51) A61K 45/06
A61K 9/14
A61K 9/16
A61K 9/20
A61K 31/404
A61K 31/47
C07D 209/04
C07D 215/00
(21) P-2018/0880
(48) 29.10.2021.

ЗИС / RS / IPO

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 57476 B9

(22) 14.04.2015.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.09.2021 - 15.10. 2021. године:
Патент број 50197 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &
CO.KG., , Ingelheim am Rhein, DE, престао је да важи
дана 29.09.2021. године.
Патент број 50218 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.
KG, , 55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је да
важи дана 29.09.2021. године.
Патент број 50354 чији је носилац
F.HOFFMANN-LA
ROCHE
AG,
124
Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle, CH, престао је да
важи дана 25.09.2021. године.
Патент број 50495 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &
CO.KG, , 55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је да
важи дана 10.10.2021. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду 16.03.2021. - 15.04.2021. године:
Патент број 49752 чији је носилац FORCE
TECHNOLOGY, 345 Park Alle, DK-2605 Brondby,
DK, престао је да важи дана 28.03.2021. године.
Патент број 50628 чији је носилац PIERRE
FABRE MEDICAMENT, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne-Billancourt, FR, престао је да важи дана
15.04.2021. године.
Патент број 51096 чији је носилац TORBICA,
Đuro, Kocić Jovana 5, 22305 Stari Banovci, RS,
престао је да важи дана 14.04.2021. године.
Патент број 51113 чији је носилац WILHELM,
René, Haus Chupferhammer, 9601 Lütisburg Station,
CH, престао је да важи дана 21.03.2021. године.
Патент број 51360 чији је носилац RIB LOC
AUSTRALIA PTY LIMITED, 587 Grand Junction
Road, Gep Cross, S:A. 5094, AU, престао је да важи
дана 11.04.2021. године.
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Патент број 51596 чији је носилац SDU
IDENTIFICATION B.V., Oudeweg 32, 2031 CC
Haarlem, NL, престао је да важи дана 20.03.2021.
године.
Патент број 51839 чији је носилац
MEŠANOVIĆ, Slobodanka, Kneginje Zorke 76, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 28.03.2021.
године.
Патент број 51975 чији је носилац
EMERGENT PRODUCT DEVELOPMENT SEATTLE,
LLC, 2401 Fourth Avenue Suite 1050, Seattle WA
98121, US, престао је да важи дана 12.04.2021.
године.
Патент број 52040 чији је носилац SIGMATAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A., Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT, престао
је да важи дана 03.04.2021. године.
Патент број 52249 чији је носилац WYETH
LLC, Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US,
престао је да важи дана 01.04.2021. године.
Патент број 52295 чији је носилац XENON
PHARMACEUTICALS INC., 3650 Gilmore Way,
Burnaby, BC V5G 4W8, CA, престао је да важи дана
12.04.2021. године.
Патент број 52372 чији је носилац OXURION
NV, Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, BE; VLAAMS
INTERUNIVERSITAIR
INSTITUUT
VOOR
BIOTECHNOLOGIE VZW., Rijvisschestraat 120, 9052
Zwijnaarde, BE; LIFE SCIENCES RESEARCH
PARTNERS, Onderwijs en Navorsing Campus
Gasthuisberg K.U. Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven,
BE, престао је да важи дана 25.03.2021. године.
Патент број 52582 чији је носилац
ISIDOROVIĆ, Ratko, Pere Segedinca 7, 11000 Beograd,
RS; ISIDOROVIĆ, Janko , Pere Segedinca 7, 11000
Beograd, RS; ISIDOROVIĆ, Ksenija , Pere Segedinca 7,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
08.04.2021. године.
Патент број 52939 чији је носилац EXELIXIS,
INC., 210 East Grand Avenue, South San Francisco, CA
94080, US, престао је да важи дана 10.04.2021.
године.
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Патент број 53020 чији је носилац EXELIXIS,
INC., 210 East Grand Avenue, South San Francisco, CA
94080, US, престао је да важи дана 09.04.2028.
године.

Патент број 55849 чији је носилац
EVERLIGHT USA, INC., 10507 Southern Loop
Boulevard, Pineville, NC 28134, US, престао је да
важи дана 12.04.2021. године.

Патент број 53050 чији је носилац TOPOL,
Jan, Bulovka 480/15, 180 00 Praha, CZ, престао је да
важи дана 25.03.2021. године.

Патент број 55918 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR; SHANGHAI INSTITUTE OF
PHARMACEUTICAL INDUSTRY, No.1320 West
Beijing Road, Jing'an District, Shanghai 200040, CN,
престао је да важи дана 23.03.2021. године.

Патент број 53285 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE,
престао је да важи дана 06.04.2021. године.
Патент број 53354 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE,
престао је да важи дана 24.03.2021. године.
Патент број 53537 чији је носилац
VUKIĆEVIĆ, Slobodan, Bojana Đordumovića 9, 11090
Beograd, RS, престао је да важи дана 27.03.2021.
године.
Патент број 53964 чији је носилац
NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB, Medicon
Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, SE, престао је да
важи дана 30.03.2021. године.
Патент број 54223 чији је носилац PISKORZ,
Waldemar, Polna 12, PL-21-509 Kodeń, PL; PISKORZ,
Tomasz, Tadeusz, Polna 12, PL-21-509 Kodeń, PL,
престао је да важи дана 29.03.2021. године.
Патент број 54401 чији је носилац V.I.T. S.A.,
Sindos Industrial Area, P.O. Box 210, 570 22
Thessaloniki, GR, престао је да важи дана 12.04.2021.
године.
Патент број 55282 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH., Borsigstrasse 26, 26607 Aurich,
DE, престао је да важи дана 24.03.2021. године.
Патент број 55331 чији је носилац Laboratoire
HRA Pharma, 15, rue Béranger, 75003 Paris, FR; The
United States of America, as represented by The
Secretary, Department of Health and Human Services,
Office of Technology Transfer, National Institutes of
Health, 6011 Executive Boulevard, Suite 325, MSC
7660, Bethesda, MD 20892-7660, US, престао је да
важи дана 14.04.2021. године.
Патент број 55502 чији је носилац LEWIS,
Gavin, John, Level 10, 301 Coronation Drive, Milton,
Queensland 4064, AU, престао је да важи дана
23.03.2021. године.
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Патент број 55984 чији је носилац
SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE,
престао је да важи дана 23.03.2021. године.
Патент број 56013 чији је носилац HANMI
SCIENCE CO., LTD., 550, Dongtangiheung-ro,
Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813,
KR, престао је да важи дана 05.04.2021. године.
Патент број 56084 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 13.04.2021.
године.
Патент број 56123 чији је носилац
STANKOVIĆ, Branko, Paunova 43/8, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 22.03.2021. године.
Патент број 56200 чији је носилац
PERMASENSE LTD., Accurist House, 2nd Floor, 44
Baker Street, London W1U 7AL/GB, GB, престао је да
важи дана 27.03.2021. године.
Патент број 56444 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR; SHANGHAI INSTITUTE OF
PHARMACEUTICAL INDUSTRY, No.1320 West
Beijing Road Jing'an District, Shanghai 200040, CN,
престао је да важи дана 23.03.2021. године.
Патент број 56662 чији је носилац BÖHLER
EDELSTAHL GMBH & CO KG, Mariazellerstrasse 25,
8605 Kapfenberg, AT, престао је да важи дана
18.03.2021. године.
Патент број 56827 чији је носилац BRITISH
AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LTD,
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, GB,
престао је да важи дана 26.03.2021. године.
Патент број 56927 чији је носилац F.
HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 Basel, CH, престао је да важи дана 25.03.2021.
године.
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Патент број 57086 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 06.04.2021. године.

Патент број 58489 чији је носилац IONIS
PHARMACEUTICALS, INC., 2855 Gazelle Court,
Carlsbad, CA 92010, US, престао је да важи дана
31.03.2021. године.

Патент број 57118 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US,
престао је да важи дана 16.03.2021. године.

Патент број 59056 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да
важи дана 18.03.2021. године.

Патент број 57127 чији је носилац
STANKOVIĆ, Branko, Paunova 43/8, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 22.03.2021. године.
Патент број 57413 чији је носилац SANOFI,
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи
дана 16.03.2021. године.
Патент број 57414 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US,
престао је да важи дана 16.03.2021. године.
Патент број 57487 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао
је да важи дана 18.03.2021. године.
Патент број 57573 чији је носилац SISAL
ENTERTAINMENT S.P.A., Via Alessio di Tocqueville,
13, 20154 Milano, IT, престао је да важи дана
16.03.2021. године.
Патент број 57842 чији је носилац SWEDISH
ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), , 112 76
Stockholm, SE, престао је да важи дана 02.04.2021.
године.
Патент број 57960 чији је носилац SYNTHOS
S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oswiecim, PL, престао је
да важи дана 09.04.2021. године.
Патент број 58015 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 12.04.2021.
године.

Патент број 59076 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US,
престао је да важи дана 16.03.2021. године.
Патент број 59116 чији је носилац DAI
NIPPON TORYO CO., LTD., 1-124 Nishikujo 6-chome
Konohana-ku Osaka-shi, Osaka 554-0012, JP, престао
је да важи дана 31.03.2021. године.
Патент број 59202 чији је носилац SISAL
ENTERTAINMENT S.P.A., Via Alessio di Tocqueville,
13, 20154 Milano, IT, престао је да важи дана
16.03.2021. године.
Патент број 59440 чији је носилац PYROTEK
ENGINEERING MATERIALS LIMITED, Garamonde
Drive, Wymbush Milton Keynes MK8 8LN, GB,
престао је да важи дана 28.03.2021. године.
Патент број 59476 чији је носилац CEMM FORSCHUNGSZENTRUM FÜR MOLEKULARE
MEDIZIN GMBH, Lazarettgasse 14 / AKH BT 25.3,
1090 Wien, AT, престао је да важи дана 10.04.2021.
године.
Патент број 59774 чији је носилац CADILA
HEALTHCARE LIMITED, Zydus Corporate Park,
Scheme No. 63, Survey No. 536, Khoraj (Gandhinagar),
Nr. Vaishno devi Circle, Sarkhej - Gandhinagar
Highway, Ahmedabad - 382481, Gujarat, IN, престао је
да важи дана 29.03.2021. године.

Патент број 58290 чији је носилац PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 29.03.2021.
године.

Патент број 59873 чији је носилац
GEORGOPOULOS, Apostolos, Geneegasse 8, 1130
Wien, AT; SCHIFER, Albert, Satzingerweg 64/4/430,
1210 Wien, AT; ROUS, Wolfgang, Cumberlandstraße
113/7, 1140 Wien, AT, престао је да важи дана
17.03.2037. године.

Патент број 58301 чији је носилац
GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078
Aachen, DE, престао је да важи дана 24.03.2021.
године.

Патент број 60506 чији је носилац AZIENDE
CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A., Viale Amelia, 70, 00181 Roma, IT,
престао је да важи дана 01.04.2021. године.
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Патент број 60507 чији је носилац
RECICLALIA, S.L., Pº de la Habana 134, 28036
Madrid, ES, престао је да важи дана 11.04.2021.
године.
Патент број 61093 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 28.03.2021. године.
Патент број 61277 чији је носилац ŠVENDA,
Dušan, Ivana Mičurina 19 stan 15, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 28.03.2021. године.
Патент број 61301 чији је носилац DEFENSE
PRODUCTS AND SERVICES GROUP, INC., 104B
Purcellville Gateway Drive, Purcellville, VA 20132, US,
престао је да важи дана 03.04.2021. године.
Патент број 61398 чији је носилац LINDAB
AB, , 269 82 Bastad, SE, престао је да важи дана
08.04.2021. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.09.2021. - 15.10.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
56468 промењена је у AZANTA DENMARK A/S,
Kirsten Walthers Vej 8A, 2., 2500 Valby, DK;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58168 промењена је у ABAXIS LLC, 3240 Whipple
Road, Union City, CA 94587, US;

Промена пренос права
За патент бр. 58168 извршен је пренос на
ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, Parsippany,
NJ 07054, US;
За патент бр. 58262 извршен је пренос на
VANEMA, STORITVE D.O.O., Cesta Borisa Kidrica
15, 1410 Zagorje ob Savi, SI;
За патент бр. 61361 извршен је пренос на
HOBEL, Michael, Feldweg 50, 4063 Hörsching,
AT;AUGENDOPLER, Peter, Grenzgasse 11, 1130
Wien, ATandH.U. PRIVATSTIFTUNG, Renngasse 1,
1010 Wien, AT;
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
16.09.2021. - 15.10.2021. године
Eвропски патент EP3312196 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 59399, носиоца GENMAB A/S, Kalvebod
Brygge 43, 1560 Copenhagen V, DK, нису имали
дејства од почетка.
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49

Гласник интелектуалне својине 2021/10
Intellectual Property Gazette 2021/10

B

СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2021/0010
(11) 2021/0010
(22) 6.10.2021.
(13) I1
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000
Beograd, RS
(68) 53061
(54) INHIBITORI PROTEIN KINAZE
(92) 515-01-03001-20-001 11/06/2021 RS; 515-0103002-20-001 11/06/2021 RS and 515-01-03003-20001 11/06/2021 RS
(95) ABEMACIKLIB
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ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2020/0007
(11) 60
(22) 18.11.2020.
(13) I2
(73) ABBVIE INC., 1 North Waukegan Road, North
Chicago, IL 60064, US
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd, RS
(68) 56317
(54) NOVA TRICIKLIČNA JEDINJENJA
(92) 515-01-00694-20-001 29/09/2020 RS
(95) UPADACITINIB
(94) 4 godine 9 meseci 28 dana
(21) SDZ-2019/0013
(11) 61
(22) 23.12.2019.
(13) I2
(73) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS,
Operations Support Group, Ringaskiddy, Co. Corke, IE
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000
Beograd, RS
(68) 52137
(54) NOVA HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA
AKTIVNA KAO INHIBITORI BETA-LAKTAMAZE
(92) 515-01-03995-18-001 30/07/2019 RS
(95) CEFTAZIDIM, AVIBAKTAM
(94) 5 godina
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A61F 9/02
(2006.01)
(11) 1730 U1
(21) MP-2021/0062
(22) 13.05.2021.
(54) ZAŠTITNE NAOČARE SA VIZIROM ZA OČI,
USTA, NOS I LICE
SAFETY GOGGLE WITH FACE SHIELD FOR
EYES, MOUTH, NOSE AND FACE
(73) KOMANOVIĆ, Milutin, Kolarčeva 9, 11000
Beograd, RS
(72) KOMANOVIĆ, Milutin, , Kolarčeva 9, 11000
Beograd, RS
(51) E01F 15/00 (2006.01)
(11) 1731 U1
E01F 15/14 (2006.01)
(21) MP-2021/0080
(22) 24.08.2021.
(54) SIGURNOSNI HORIZONTALNI ODBOJNIK
ZA ZAŠTITU OD UDARA VOZILA ILI
VILJUŠKARA
SAFETY HORIZONTAL BUMPER FOR
PROTECTION AGAINST VEHICLE OR FORKLIFT
(73) DOŠEN, Dragan, Bulevar kralja Aleksandra
263/11, 11000 Beograd, RS
(72) DOŠEN, Dragan, Bulevar kralja Aleksandra
263/11, 11000, Beograd, RS
(74) GAVRILOVIĆ, Slobodan M., dr, Birčaninova 8/III,
11000 Beograd
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(51) E02B 9/00
(2006.01)
(11) 1729 U1
(21) MP-2021/0045
(22) 30.03.2021.
(54) SISTEM CEVOVODA SA SABIRNIM
KANALOM ZA ISKORIŠTAVANJE VODOTOKA
IZMEĐU DVE MINI HIDROELEKTRANE
PIPELINE SYSTEM WITH COLLECTION CHANNEL
FOR THE USE OF WATERCOURSES BETWEEN
TWO MINI HYDRO POWER PLANTS
(73) KARAMARKOVIĆ, Stevan, Jelisavete Načić 7/24,
11000 Beograd, RS
(72) KARAMARKOVIĆ, Stevan, Jelisavete Načić 7/24,
11000 Beograd, RS
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) E04H 17/20 (2006.01)
(11) 1732 U1
(21) MP-2021/0083
(22) 06.09.2021.
(54) STUB ZA OGRADE
FENCE POST
(73) JOVANOVIĆ, Božidar, Slavomira Lazarevića 7,
34000 Kragujevac, RS
(72) JOVANOVIĆ, Božidar, Slavomira Lazarevića 7,
34000, Kragujevac, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.03.2021. - 15.04.2021. године
Мали патент број 1404 чији је носилац
PETROVIĆ, Branislav, Bežanijska 39, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.04.2021. године.
Мали патент број 1611 чији је носилац
RAJKOVIĆ, Aleksandar, Vuk, Gočka 39, 11090
Beograd, RS, престао је да важи дана 26.03.2021.
године.
Мали патент број 1622 чији је носилац
LAZOVIĆ, Mihailo, Starine Novaka 21, 21000 Novi
Sad, RS, престао је да важи дана 26.03.2021. године.

Sad, RS; MALIDŽA, Goran, Vladike Ćirića 39/7,
21000 Novi Sad, RS; KOSTIĆ, Marko, JNA 58, 21471
Ravno selo, RS; PETROVIĆ, Kristina, Marije Bursać
41a, 21000 Novi Sad, RS; TANČIĆ, ŽIVANOV, Sonja,
Stanoja Stanojevića 17, 21000 Novi Sad, RS;
PAVLOVIĆ, Danijela, Reljina 4, 11000 Beograd, RS;
VRBNIČANIN, Sava, 22. oktobra 11/19, 11080 Zemun,
RS, престао је да важи дана 29.03.2021. године.
Мали патент број 1639 чији је носилац
MILOVANOVIĆ, Aleksandar, Milana Savića 53/7,
21000 Novi Sad, RS; MAŠIĆ, Aleksandar, 5028
Ashland Blvd, Kalamazoo, Michigan 49009, US;
BOŠNJAKOV, Radovan, Lipovički put 168, 11460
Barajevo, RS, престао је да важи дана 06.04.2021.
године.

Мали патент број 1632 чији је носилац
RAJKOVIĆ, Miloš, Nikole Aleksića 9/2, 21124 Novi
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ЖИГОВИ / Trademarks
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о жиговима
према - WIPO St. 60

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

(511)

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

(540)

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

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или
жига гаранције
Изглед знака

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-1172
(220) 14.07.2020.
(442) 29.10.2021.
(731) HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH,
Schlieffenstraße 40, 71636 Ludwigsburg, DE
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

ОRION
(511) 1
хемијска роба за индустријске сврхе;
хемијска средства за чишћење (течни облик) за
ултразвучно чишћење; хемикалије за откривање
пукотина; хемијска средства за чишћење у
необрађеној
синтетичкој
смоли,
необрађени
синтетички материјали; средства за гашење пожара;
средства за стврдњавање и лемљење метала; лепкови
за индустријске сврхе.
3 средства за чишћење, средства за полирање,
средства за уклањање масти, абразивна средства;
брусно камење и дискови; сапуни.
4 индустријска уља и масти; течна и лепљива
мазива; уља и течности за подмазивање и
расхлађивање резног алата; апсорбери прашине,
средства за влажење прашине и везива за прашину;
адитиви за гориво и адитиви за моторна уља.
6
уобичајени метали и њихове легуре; торбе
направљене од метала; каблови и жице израђени од
уобичајеног метала (нису за електричне сврхе); ситна
метална роба, ситни предмети од метала; футроле од
круте пене за производе од метала, које нису
обухваћене другим класама, посебно металну робу и
ситну металну робу; кутије за производе од круте
пене за робу од метала, која није обухваћена другим
класама, посебно метална роба и ситна метална роба.
7 машине за обраду и прераду метала, дрвета,
пластике, камена и стакла за монтирање цирада;
мотори (осим за копнена возила).
8 ручни алати за изградњу машина, конструисање
апарата, конструкцију возила и за грађевинарство;
ручни алати за обраду метала, дрвета и пластике,
ручни алати за кућне технике; ручни алати за
индустрију; ручни алати, обухваћени овом класом;
механички погоњени алати, напуњене кутије за
алате, прибор за јело; четке (челичне) [ручни алати].
9 уређаји и инструменти за надгледање; физички,
електронски уређаји за контролу и мере; научни
инструменти, навигациони инструменти, геодетски
инструменти, апарати за електричне инструменте,
инструменти за спашавање, инструменти за обуку;
апарати и инструменти за електроенергетику, и то за
водове, трансмутацију, складиштење, регулацију и
ЗИС / RS / IPO

надзор; електрични апарати и инструменти
(укључени у ову класу); аутомати за продају и
механизми за машине са папирним новцем или
кованицама; регистар касе, рачунарске машине,
машине за обраду података и рачунари; апарати за
гашење пожара; заштитна радна одећа, заштитна
одела, заштитне кациге, респираторне маске,
заштитне рукавице, заштитне наочаре, кецеље као
заштитна одећа, варилачке рукавице, штитници за
лице; рачунари, периферна рачунарска опрема;
софтвер сачуван на носачима података; апарати за
заштиту слуха; софтвер за инжењерски дизајн; сви
горе поменути производи за употребу у индустрији
(оперативна опрема) и сва горе поменута роба за
изузимање носилаца унапред снимљених података
било које врсте у забавне сврхе, посебно
кинематографских филмова, филмова, видео трака и
аудио трака.
11 уређаји за расвету, осветљење, као и санитарне
инсталације.
12 возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или
води; делови возила за кретање по земљи, ваздуху и
води; колица за алат.
14 племенити метали и њихове легуре, као и
производи произведени и превучени њима, укључени
у ову класу; драго камење, драгуљи; хоролошки и
хронометарски инструменти; сатови и инструменти
за мерење времена.
16 папир, чвршћи папир, картон и производи
направљени од ових материјала, укључени у ову
класу; производи за штампање; штампане ствари;
материјал за увезивање књига; производи за
увезивање књига; канцеларијски материјал, лепак за
папир и канцеларијски материјал и за домаћинство,
уметнички материјал, сликарске четкице, писаће
машине и канцеларијска опрема (изузев намештаја);
наставни материјал (осим уређаја), синтетички
материјали за паковање обухваћени овом класом;
штампарска слова; знакови; клишеи; игле за
копирање за цртачке сврхе; шестари за цртање;
пластични материјал за паковање, који није
обухваћен другим класама.
17
каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи направљени од њега, укључени у ову
класу; роба израђена од синтетике (полупроизводи);
заптивни, амбалажни и изолациони материјал; црева
(која нису направљена од метала).
19 грађевински материјали (који нису направљени
од метала); црева (која нису направљена од метала)
за изградњу; круте цеви, неметалне, за грађевине;
асфалт, смола и битумен; уклоњиви објекти (не од
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метала); споменици (који нису израђени од метала);
спомен¬обележја (која нису израђена од метала).
20 намештај, огледала, оквири; фабричка опрема,
односно радне површине, ормарићи за алате,
челични ормарићи; столице, мердевине (обухваћене
овом класом), столови, сталци за одлагање и кутије
за одлагање и њихови делови, од дрвета или
пластике, укључујући енергетске платформе за
снабдевање гасом, компримованим ваздухом и
електричном енергијом, постоља, полице, преграде,
преградни зидови, навлаке, табле за столове, предње
плоче, затварачи; моталице за црева, посебно за
гумене и пластичне цеви; пластични умеци (улошци)
за кутије за алате; улошци од чврсте пене за алате;
умеци од пластике за транспортне кутије, прибор и
кутије за излагање, кутије за алат од пластике;
пластичне кутије за складиштење алата; футроле од
круте пене за производе од пластике, које нису
обухваћене другим класама; кутије за производе од
круте пене за производе од пластике, које нису
обухваћене другим класама; роба укључена у ову
класу израђена од дрвета, плуте, трске, ратана, врбе,
рога, костију, слоноваче, китове кости, оклопа
корњаче, ћилибара, седефа, сепиолита и замене за
све ове материјале или синтетички материјали.
21 посуђе и прибор за домаћинство или кухињу
(који нису од племенитих метала или обложени
истим); флашице за уље; чешљеви и сунђери, четке
(изузев четки за сликање), материјали за израду
четки, производи за потребе чишћења, инструменти
за чишћење, крпе за чишћење; челична вуна;
необрађено или полу-обрађено стакло (изузев стакла
које се користи у грађевинарству); стаклено посуђе,
порцелан и грнчарија (укључени у ову класу).
(210) Ж- 2020-1459
(220) 01.09.2020.
(442) 29.10.2021.
(731) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London
W1B 5AN, UK
(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000, Beograd
(540)

GURU
(511) 9
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, за
вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати
и
инструменти
за
провођење,
прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати за
снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
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ДВД и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу кованицама; регистар
касе, рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски софтвер; апарати за гашење
ватре; апарати за пренос звука или слике; таблет
рачунари; компјутерски хардвер; рачунарски
апликациони софтвер; рачунарски софтвер који се
може преузети са интернета; рачунарски софтвер,
снимљени; апликацијски софтвер за мобилне уређаје,
апликације за мултимедијалне уређаје које се могу
преузимати; рачунарске игрице; софтвер за
рачунарске игрице; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; лични дигитални
асистенти [ПДА]; џепни лични рачунари; селфи
штапови [ручни моноподи]; паметно прстење;
носива технологија, наиме носиви комуникацијски
апарати, паметни телефони, ручни сатови, монитори,
дисплеји, рачунарски хардвер, уређаји за мерење
активности, аудио опрема, видео дисплеј монитори,
дигитални електронски уређаји који омогућавају
приступ Интернету; лаптоп рачунари; драјверски
софтвер
за
телекомуникационе
мреже
и
телекомуникационе апарате; заштитна одећа;
заштитне кациге; слушалице; телевизори; уређаји за
глобално позиционирајући систем [ГПС]; уређаји за
сателитско навођење; сензори који нису роба која се
односи на течност или гасове; електронски уређаји,
сензори и портали (гејтвеји) за интернет
интелигентних уређаја [ИОТ]; рачунарски хардвер и
софтвер за употребу у и у вези са уређајима за
интернет интелигентних уређаја [ИОТ], а да није
роба која се односи на течност или гасове;
рачунарски софтвер који је снимљен на оптичке
компакт дискове [ЦД-ром]; СД меморијске картице;
паметни мерачи; камере; сочива за фотографске
апарате; софтвер за телекомуникацију; сигурносни
надзорни уређаји; рачунарски софтвер у сигурносне
сврхе; рачунарски софтвер за употребу у
осигуравајућим кућама; СИМ картице; интерактивни
терминали са екранима осетљивим на додир; антене;
аларми; електрични каблови; апарати и инструменти
за хемију; оперативни рачунарски програми,
снимљени; компјутерске периферне јединице;
уређаји за обраду података; дијагностички апарати,
не за медицинску употребу; апарати за мерење
удаљености; апарати за снимање удаљености;
електронске етикете за производе; магнетне
идентификационе картице; апарати за интерну
комуникацију;
звучници;
магнетни
носиоци
података; математички инструменти; модеми;
апарати за управљање мобилним уређајима; софтвер
за управљање мобилним уређајима; посредни
софтвер за управљање функцијама софтвера на
електронским уређајима; софтвер за рачунарске
вирусе; рачунарски антивирусни софтвер; софтвер за
паметне куће; уређаји за паметне куће, наиме,
ЗИС / RS / IPO
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паметна звона на вратима, паметни звучници,
паметни телевизори, паметни радио, паметни
аларми, паметни сигурносни системи, паметни видео
монитори, паметни уређаји и инструменти за
праћење, паметни бројила, паметне браве и катанци,
паметне браве за врата; уређаји за кућну
аутоматизацију; систем за забаву у аутомобилима;
софтвер за заштиту приватности; штампачи;
програми, сервери, разделници, каблови, чворишта и
конвертори за штампаче; фото-штампачи; делови и
опрема за напред наведену робу.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; организовање,
управљање и надзор програма лојалности и
подстицајних програма; малопродајне услуге и
услуге онлајн малопродаје у вези са продајом
научних, наутичких, геодетских, фотографских,
кинематографских, оптичких апарата и инструмената
и апарата и инструмената за вагање, мерење,
сигнализацију, тестирање, спасавање и наставу,
апарата и инструмената за провођење, прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије,
апарата
за
снимање,
пренос
и
репродуковање звука или слике; малопродајне
услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са
продајом магнетних носача података, дискова за
снимање, компакт дискова, ДВД и других
дигиталних носача података, механизама за апарате
који се покрећу кованицама, регистар каса,
рачунских машина, опреме за обраду података,
рачунара, рачунарског софтвера, апарата за гашење
ватре, апарата за пренос звука или слике;
малопродајне услуге и услуге онлајн малопродаје у
вези са продајом апарата и инструмента за дигиталну
телекомуникацију, дигиталних таблета, рачунарског
хардвера, рачунарског софтвера који се може
преузети са интернета, апликацијског софтвера,
апликацијског софтвера за мобилне уређаје,
рачунарских игрица, софтвера за рачунарске игрице,
личних дигиталних асистената [ПДА]; малопродајне
услуге и услуге онлајн малопродаје у вези са
продајом џепних личних рачунара, мобилних
телефона, лаптоп рачунара, драјверског софтвера за
телекомуникационе мреже и телекомуникационе
апарате, заштитне одеће, заштитних кацига,
телевизора, слушалица, уређаја за глобално
позиционирајући систем [ГПС], уређаја за
сателитско навођење, рачунарског софтвера који је
снимљен на оптичке компакт дискове [ЦД-ром], СД
меморијских картица, наочара за вид, наочара за
сунце; малопродајне услуге и услуге онлајн
малопродаје у вези са продајом заштитних наочара и
кутија за њих, контактних сочива, камера, сочива за
фотографске апарате, МП3 читача, компакт-дискова,
ДВД- дискова, електронских публикација које се
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могу преузимати, датотека слика које се могу
преузимати, музичких датотека, фајлова, који се
могу преузимати, подлога за "мишеве", магнета,
навлака за мобилне телефоне, футрола прилагођених
за мобилне телефоне; малопродајне услуге и услуге
онлајн малопродаје у вези са продајом опреме за
телефонирање слободних руку [хендс фри],
магнетних картица, кодираних картица, софтвера за
обраду финансијских трансакција, електронских
табли за обавештења, батерија, електричних, пуњача
батерија, сигурносних аларма, сигурносних камера,
уређаја за контролу сигурности, рачунарског
софтвера у сигурносне сврхе; малопродајне услуге и
услуге онлајн малопродаје у вези са продајом
рачунарског софтвера који се користи у осигурању,
СИМ картица, антена, аларма, електричних каблова,
апарата и инструмената за хемију, оперативних
рачунарских програма, снимљених, компјутерских
периферних јединица, уређаја за обраду података,
дијагностичких апарата, не за медицинску употребу,
апарата за мерење удаљености, апарати за снимање
удаљености, мелодија за мобилне телефоне које се
могу преузимати; малопродајне услуге и услуге
онлајн малопродаје у вези са продајом електронских
етикета за производе, окулара, спортских наочара,
магнетних идентификационих картица, апарата за
интерну комуникацију, звучника, математичких
инструмената, модема, електричних надзорних
уређаја, телевизијских апарата, апарата за тестирање
који нису за медицинску употребу, папира, картона,
штампаних ствари, фотографија [штампаних],
канцеларијског
материјала
и
канцеларијског
прибора, осим намештаја; малопродајне услуге и
услуге онлајн малопродаје у вези са продајом
канцеларијског прибора, материјала за обуку и
наставу, материјала за паковање, школских
реквизита; малопродајне услуге и услуге онлајн
малопродаје у вези са продајом одеће, обуће,
покривала за главу, кућних потрепштина и
кухињског прибора, кухињских посуда, стоног
посуђа, опреме за кување хране, прибора за јело,
производа за чишћење, производа за баштованство,
накита,
часовничарских
и
хронометријских
инструмената, музичких инструмената, уређаја за
осветљавање, текстил, текстилних производа за
домаћинство, намештаја, кућног декора, торби,
пртљага,
тоалетних
препарата,
козметичких
препарата, фармацеутских препарата, препарата за
чишћење; малопродајне услуге и услуге онлајн
малопродаје у вези са продајом торби, пртљага,
игара и предмета за игру, гимнастичких артикала,
спортских реквзита, спортске опреме, меса, рибе,
живине, дивљачи, хране, прехрамбених производа,
кондиторских
производа,
десерта,
пекарских
производа, деликатесних производа, воћа, цвећа,
кафе, чајева, какаоа, шећера, пиринча, пива,
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Ж
минералне воде, газиране воде и других
безалкохолних пића, алкохолних пића, шибица,
дувана; малопродајне услуге и услуге онлајн
малопродаје у вези са продајом интерактивних
терминала са екранима осетљивим на додир, селфи
штапова [ручних монопода], паметног прстења,
смартфона [паметних телефона], паметних сатова,
опреме за аутомобиле, делова за аутомобиле, возила,
горива, грађевинских материјала , грађевинских
материјала од метала, гвожђарије [ситне металне
робе], електронских компонената, снимљених
садржаја; пословно управљање малопродајним
објектима; услуге претплате на телекомуникације за
друге; прикупљање и систематизација информација у
бази података у рачунару; прикупљање статистичких
података; анализе цена и трошкова; организовање
такмичења у рекламне сврхе; проналажење особља;
комерцијално управљање лиценцирањем роба и
услуга за друге; комерцијалне информације и савети
за потрошаче [продавница савета]; испитивање
јавног мњења; проналажење особља; услуге
поређења цена; услуге набавке за трећа лица
[куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте];
изнајмљивање
огласног
простора;
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; промоција продаје за друге; тражење
спонзорства; преговарање о пословним уговорима за
друге; информативне и саветодавне услуге у вези са
напред наведеним услугама које се пружају преко
телекомуникационе мреже.
36
осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности; финансијске информације и савети у
вези царинских тарифа; информације и савети у вези
финансија и осигурања; услуге финансијских
плаћања; услуге електронског плаћања; услуге
аутоматског плаћања; електронски пренос средстава;
услуге издавања телефонских картица; издавање
ваучера и купона; издавање вредносних бонова у
вези
са
програмима
лојалности
купаца;
спонзорисање спорта, спортских тимова и спортских
догађаја; управљање осигурањем; услуге осигурања
за
мобилне
телекомуникационе
апарате
и
инструменте; услуге осигурања за дигиталне таблет
уређаје; услуге осигурања за рачунарски софтвер и
хардвер; услуге путног осигурања; услуге осигурања
возила; услуге осигурања кућа и станова;
прикупљање прилога за добротворне фондове;
услуге кредитних картица; услуге везане за дебитне
картице; агенције за наплату дугова; финансијско
спонзорисање; процена накнада штете [финансијска
процена]; изнајмљивање зграда; финансијске
процене [осигурање, банкарство, некретнине]; агенти
за некретнине; услуге управљања некретнинама које
се односе на канцеларијске просторе; изнајмљивање
непокретности; агенције за некретнине; процена
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некретнина; управљање непокретностима; убирање
најамнине [станарине]; процена поштанских марака;
финансијски
лизинг;
услуге
управљања
непокретностима и зградама; управљање имањима;
финансирање куповине на рате; услуге пружања
информација и савета у вези са напред наведеним
услугама, које се пружају путем телекомуникационе
мреже.
38
телекомуникације; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникација преко мреже оптичких влакана; пренос
порука и слика посредством рачунара; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
пренос факсимилом; пружање информација у
области телекомуникација; омогућавање приступа
рачунарским базама података; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; емитовање радио
програма [радиодифузија]; изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
уређаја
за
слање
порука;
изнајмљивање
модема;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона;
сателитски
пренос;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; телеграфске услуге;
телефонске услуге; емитовање телевизијских
програма; телекс услуге; пренос дигиталних
датотека; пренос честитки путем интернета; пренос
телеграма; услуге говорне поште; новинске агенције;
бежично емитовање; телекомуникације; услуге
телекомуникационог портала; приступ садржају, веб
страницама и порталима; омогућавање приступа
платформама
и
порталима
на
интернету;
омогућавање приступа садржају, веб страницама и
порталима; телекомуникационе услуге које се
пружају путем платформи и портала на интернету и
других медија; мобилне телекомуникационе мрежне
услуге;
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније; омогућавање приступа широкопојасним
телекомуникационим услугама; услуге бежичне
комуникације; услуге дигиталне комуникације;
омогућавање приступа телевизији са Интернет
протоколом; омогућавање приступа Интернету;
услуге електронске поште и текстуалних порука;
пружање информација о телекомуникацијама путем
телекомуникационих мрежа; услуге провајдера
мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање
временом приступа мрежама података и базама
података, нарочито Интернету; комуникацијске
услуге у вези са омогућавањем приступа базама
података;
изнајмљивање
времена
приступа
рачунарским
базама
података;
пружање
телекомуникационих услуга у виду управљања
ЗИС / RS / IPO
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мрежом; омогућавање приступа веб блоговима;
омогућавање
приступа
подкастима;
услуге
причаоница за друштвене мреже; пружање услуга
онлајн форума; форуми за друштвено умрежавање;
омогућавање веза електронске комуникације; услуге
усмеравања и повезивања телекомуникација;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
омогућавање приступа рачунарским базама података
из области друштвених мрежа, друштвеног
упознавања и забављања; изнајмљивање мобилних
телефона; телематичке услуге; информативне и
саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационе мреже.
41
настава, обука; припремање обуке; услуге
разоноде; спортске и културне активности; академије
[образовне]; забавни паркови; организовање и
вођење колоквијума; организовање и вођење
концерата; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; припрема и вођење
семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање и вођење радионица [обука];
организовање такмичења у лепоти; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; услуге биоскопа;
клупске услуге [забавне или образовне]; обука
[тренирање]; услуге дискотека; пружање услуга у
области образовања; испити из области образовања;
услуге забављача; пружање услуга из области забаве
и разоноде; организовање модних ревија за забавне
сврхе; производња филмова, који нису рекламни
филмови; услуге игара на срећу; услуге игара
пружених
онлајн
са
рачунарске
мреже;
изнајмљивање опреме за играње; услуге клубова
здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге
забаве које пружају кампови за одмор; концертне
дворане;
услуге
репортерског
извештавања;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање спортских такмичења;
планирање журки [забава]; услуге личног тренера
[фитнес тренинг]; физичко васпитање; практична
настава [обука путем демонстрације]; продукција
музике; продукција радио и телевизијских програма;
продукција представа; пружање услуга аутомата за
аркадне игрице; пружање караоке услуга; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; услуге спортских
објеката; издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; издавање текстова,
осим рекламних текстова; титловање; телевизијска
забава; позоришна продукција; услуге агенција за
продају карата [разонода]; мерење времена на
спортским догађајима; услуге интерактивне забаве;
услуге електронских игара које се пружају путем
било које комуникационе мреже; услуге разоноде
које се пружају путем телекомуникационих мрежа;
организовање музичких догађаја; представљање
живих наступа; услуге казина; обезбеђивање онлајн
ЗИС / RS / IPO

Ж
рачунарских
игара;
изнајмљивање
програма
рачунарских игара; уговарање, организовање и
спровођење такмичења у рачунарским играма;
издавачке услуге; услуге омогућавања коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; издавање књига; онлајн издавање
електронских књига и часописа; уговарање,
организовање и спровођење такмичења, игара и
квизова у сврху забаве, рекреације, у културне и
образовне сврхе; организација доделе награда;
саветодавне услуге по питању каријере; спровођење
такмичења путем телефона; обука за запошљавање;
музички снимци, концерти, наступи, продукција,
издавачке делатности, обука, услуге такмичења и
услуге компоновања; музички наступи и забава;
жива музика, концерти, представе и наступи; услуге
музичке библиотеке; снимање музике; услуге
снимања и објављивања музике; услуге музичких
група; подучавање музике; услуге миксовања
музике;
услуге
музичког
транскрибовања;
компоновање музике за друге; консултације у вези са
филмском и музичком продукцијом; изнајмљивање
фонографских и музичких снимака; пружање
дигиталне музике која се не може преузети са
интернета; услуге пружања информација и савета у
вези са напред наведеним услугама, које се пружају
путем телекомуникационе мреже.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера;
калибрација [мерење]; засејавање облака; рачунарско
програмирање; ажурирање рачунарског софтвера;
анализе
рачунарских
система;
грађевинско
пројектовање; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; саветовање у вези са штедњом
енергије; конвертовање података или докумената са
физичких на електронске носаче; израда и
одржавање веб страница за друге; конвертовање
рачунарских података и програма, осим физичког
конвертовања;
дигитализација
докумената
[скенирање]; умножавање рачунарских програма;
инжењерске услуге; хостинг рачунарских сајтова
[веб сајтова]; услуге индустријског дизајна;
инсталирање рачунарског софтвера; услуге научних
лабораторија;
геодетско
мерење;
одржавање
рачунарског софтвера; испитивање материјала;
праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом; услуге дизајнирања паковања; вођење
студија техничког пројектовања; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
пружање
научних
информација,
савета
и
консултација које се односе на смањење емисије
угљеника;
контрола
квалитета;
поновно
успостављање рачунарских података; изнајмљивање
рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера;
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Ж
истраживање и развој за друге; мерење земљишта;
рачунарско програмирање; програмирање опреме за
обраду података; пружалац апликационих услуга
(АСП); саветовање у области рачунарског софтвера;
креирање и одржавање блогова за друге;
изнајмљивање уређаја и рачунара за обраду података;
техничке услуге у вези са пројекцијом и планирањем
опреме за телекомуникације; временска прогноза;
истраживање
из
области
телекомуникационе
технологије; праћење мрежних система из области
телекомуникација; услуге техничке подршке у вези са
телекомуникацијама и уређајима; услуге заштите
података; услуге заштите података [заштитни зид];
услуге надгледања путем рачунарског система
безбедности; одржавање рачунарског софтвера који се
односи на безбедност и превенцију ризика код
рачунара; ажурирање рачунарског софтвера које се
односи на заштиту и превенцију ризика код рачунара;
сигурност, заштита и обнова информационих
технологија; консултације о безбедности интернета;
програмирање програма за безбедност на Интернету;
стручно саветовање које се односи на рачунарску
безбедност; дизајн и развој електронских система за
заштиту података; дизајн и развој интернет система за
сигурност података; заштита од рачунарских вируса;
откључавање [декодирање] мобилних телефона;
хостинг веб портала; дизајнирање веб портала;
софтвер као услуга [СААС]; саветодавне услуге из
области СААС; платформа као услуга [ПааС]; давање
у закуп рачунара и таблет рачунара; информативне и
саветодавне услуге у вези с наведеним услугама које
се пружају путем телекомуникационе мреже.
(210) Ж- 2020-1750
(220) 12.10.2020.
(442) 29.10.2021.
(731) Viterra Canada Inc., 2625 Victoria Avenue,
Regina SK, S4T 7T9, CA
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 27.01.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) 1
ђубрива од сувих, зрнастих, течних,
биолошких састојака која су инокуланти и не садрже
воду; хемијски препарати за употребу у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, наиме,
хемијски
препарати
за
третирање
семења.
5 пољопривредне хемикалије, наиме хербициди,
инсектициди и хемикалије за уништавање глодара
које
се
користе
за
третман
семења.
22 сирови памук.
29 прерађено семење махунарки; јестива уља, наиме
уље каноле и уље соје; сушене махунарке, наиме,
сочиво, грашак, леблебије.
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30 шећер; прерађене житарице и зрневље, наиме,
кукуруз, овас, лан и пшеница.
36 уговорне активности у виду трговине робом за
друге и финансирања пољопривредних роба и
средстава; услуге осигурања, наиме, закључивање
уговора о осигурању у случају настанка штета услед
грàда;
услуге
прибављања
информација
о
посредовању у вези са основним производима;
финансијско планирање за купце и добављаче у
пољопривреди; услуге управљања финансијским
ризиком.
39
услуге транспортне логистике, наиме
координисање превоза терете камионима; услуге
транспорта,
наиме,
транспорт
зрневља,
пољопривредних производа и средстава и општег
товара камионима; услуге складиштења зрневља;
паковање
у
складу
са
поруџбинама
и
спецификацијама других.
40 Процесирање по поруџбини пољопривредних
производа и прерађене хране; пружање услуга
третирања и премазивања семења; производња и
обрада по поруџбини пољопривредних производа,
наиме зрневља, уљарица, махунарки и сточне хране,
семења пољопривредних производа и примарних
нуспроизвода пољопривредних производа, хране за
животиње, наиме комплетне хране, концентрованих
витаминских готових мешавина за исхрану,
минералних готових мешавина за исхрану,
концентрованих витаминских и минералних готових
мешавина за исхрану, суплемената за исхрану и
концентрата хране, нутријената и адитива за
животињску храну, лекова и инекција за животиње
који се уносе као храна а служе за лечење и
спречавање болести код животиња, пољопривредних
хемикалија, хербицида, пестицида и фунгицида,
пољопривредних ђубрива, компоста и земље; услуге
сушења зрневља.
42 онлајн информационе услуге, наиме, пружање
информација о пољопривредним истраживањима
путем интернета или других електронских уређаја;
услуге истраживања и развоја из области врста усева,
пољопривредних хемикалија, хербицида, пестицида и
фунгицида,
пољопривредних
ђубрива,
рада
експерименталних фарми, компоста и земљишта,
сточарства;
услуге
теренске
инспекције
у
пољопривреди; услуге тестирања земљишта и семења.
44 саветодавне услуге у пољопривреди; онлајн
информационе
услуге,
наиме,
пружање
пољопривредних информација у вези са ђубрењем
путем интернета или другим електронским
средством;
услуге
примене,
наиме,
услуге
прилагођене пољопривредне примене хемикалија и
ђубрива и услуге сетве.
(210) Ж- 2020-2057
(442) 29.10.2021.

(220) 25.11.2020.
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(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu,, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

HYUNDAI PALISADE
(511) 12 аутомобили; спортска теренска возила
(СУВ возила).
(210) Ж- 2020-2321
(220) 29.12.2020.
(442) 29.10.2021.
(731) Društvo za proizvodstvo, trgovija I uslugi na
golemo I malo MULTIPROM DOOEL export-import
Skopje, Istočna Industiska zona, Industriska 2, Skopje, MK
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Милентијева
46, Београд
(540)

(531) 01.15.14; 08.01.10; 08.03.01; 27.05.03; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна, црвена, плава, бела.
(511)
30
бисквити;
суви
колачићи.
35 продаја на велико и продаја на мало бисквитима.
(210) Ж- 2021-226
(220) 10.02.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) SERBIA BROADBAND-SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 19, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.22; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.15
(591) црна (RGB:0,0,0), бела(RGB:255,255,255), розе
(RGB:255,154,145),
ружичаста(RGB:255,66,255),
плава(RGB:48,29,255), светло плава(RGB:0,253,251),
зелена (RGB:0,255,0), жута (RGB:255,233,10).
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
ЗИС / RS / IPO

Ж
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2021-227
(220) 10.02.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) SERBIA BROADBAND-SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 19, Београд, RS
(540)

(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.15
(591) црна (RGB:0,0,0), бела(RGB:255,255,255), розе
(RGB:255,154,145),
ружичаста(RGB:255,66,255),
плава(RGB:48,29,255), светло плава(RGB:0,253,251),
зелена (RGB:0,255,0), жута (RGB:255,233,10).
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 телекомуникације.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2021-492
(220) 23.03.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 25.01.01; 25.01.05; 26.04.03; 26.04.11; 27.05.01;
27.05.10; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08
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(591) плава, жута, црвена, црна.
(511) 5: дијететски додаци и дијететски препарати;
медицински и ветеринарски препарати и артикли;
дентални препарати и артикли; хигијенски препарати
и артикли; фармацеутски и природни лекови; храна
за бебе; дијететски напици за бебе прилагођени за
медицинску употребу; дијететске супстанце за бебе;
млечне формуле за бебе; напици за бебе; медицински
чај; биљни чајеви (медицински напици), сва
пријављена роба потиче из Србије.
29: риба, плодови мора и мекушци; намаз од рибе; риба
у маслиновом уљу; темељац од рибе; грицкалице које
се првенствено састоје од рибе; рибљи колачи; рибљи
желеи; рибљи крокети; на пари кувани или тостирани
колачи од рибље пасте (камабоко); рибље кобасице;
ракови, не живи; икра, припремљена; лигње
(припремљене); крабе, прерађене; јастози, прерађени;
прерађени плодови мора; пужеви; прерађена риба;
месо; кобасице; месни намази; замене за месо; живина;
дивљач; месни екстракти; готови оброци који се састоје
превасходно од морских плодова; антипасто салате;
припремљени оброци направљени од меса (месо
преовлађује); припремљени оброци направљени од
живине (живина преовлађује); припремљени оброци
који (начелно) садрже јаја; припремљени оброци који
се начелно састоје од поврћа; припремљени оброци
који (начелно) садрже сланину; припремљени оброци
који се суштински састоје од морских плодова;
припремљени оброци који се начелно састоје од
дивљачи; инстант супе; супе; бујон (супа); коцке за
супу; темељац; пилећи темељац; јунећи темељац;
консомеи; екстракти за супе; темељац (припремљен);
прерађено воће, печурке и поврће (укључујучи
орашасте плодове и махунарке); воћни десерти;
грицкалице на бази воћа; припремљене салате; суве
шљиве; банана чипс; чипс од кромпира; укисељено
воће; укисељено поврће; чипс од воћа; желе од воћа;
воћна пулпа; воћне салате; поврће, кувано; кувано воће;
пржени орашасти плодови; слани орашасти плодови;
исечено воће; исечено поврће; сушене јестиве алге;
сушене јестиве печурке; сушени производи од воћа;
сушено воће; кристализовано воће; кандирани
орашасти плодови; пахуљице од кромпира; њоке на
бази кромпира; кнедле на бази кромпира; палачинке од
кромпира; уштипци од кромпира; кромпир пире;
кромпир
салата;
грицкалице
од
кромпира;
конзервисано воће; конзервисано поврће; мешани
кисели краставци; грицкалице на бази орашастих
плодова; помфрит; грицкалице у облику плочица на
бази поврћа и орашастих плодова; грицкалице на бази
кокоса; грицкалице на бази поврћа; грицкалице на бази
махунарки; грицкалице на бази орашастих плодова;
грицкалице на бази млека; грицкалице на бази тофуа;
грицкалице од јестиве морске траве; смрзнуто поврће;
смрзнуто воће; парадајз у конзерви; екстракти од
парадајза; грицкалице на бази сушеног воћа;
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припремљени производи од поврћа; припремљено
воће; желеи; джемови; намази који се превасходно
састоје од воћа; воћни намаз; воћна мармелада;
мармелада; компоти; јаја; жуманце од јаја; јаја у праху;
албумен за кулинарску употребу; беланце од јаја;
млеко; млечни производи; путер; сир; производи од
сира; крем (млечни производи); шлаг; јогурт; вурда;
напици од млечних производа; кокосово млеко; млеко у
праху за прехрамбене сврхе; замене за млеко; сурутка;
пудинзи од млечних производа; десерти од млечних
производа; умаци; цацики; уља и масти; концентровани
путер; уље од путера; пречишћени путер; кокосово уље
и маст (за храну); кукурузно уље за храну; уље
орашастих плодова; уље репице,сва пријављена роба
потиче из Србије.
30: замена за кафу; какао; кафа; чај; пиринач;
тапиока; саго; брашно; производи од житарица; хлеб;
переце; бриош; лепиње са джемом од пасуља;
франкфуртски сендвичи; пецива; кекс; колачи;
мешавине за колаче; посластице од брашна;
припремљени оброци на бази пиринча; припремљена
јела која садрже пасту; припремљени оброци у
облику пице; корица пице; подлоге за пицу; пице
(припремљене); свежа паста; паста која садржи
пуњење; сушена паста; нудле; равиоли; пасте од
скробне хране; припремљена паста; сендвичи;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; грицкалице које се састоје од производа од
житарица; грицкалице направљене од брашна од
кромпира; грицкалице направљене од кукуруза;
грицкалице направљене од муслија; запакована
храна која се састоји од пиринча са месом, рибом
или поврћем; векна са месом; пецива од поврћа и
меса; пецива од поврћа и живине; пецива која садрже
крем и воће; лиснато тесто; грицкалице од кукуруза;
грицкалице од пшенице; грицкалице од житарица са
укусом сира; кокице; чипс од житарица; чипс на бази
брашна; тортиља чипс; тортиље; јестиви сладоледи;
шербет (сладоледи); сорбе (водени сладоледи);
смрзнути
јогурт
(посластичарски
сладолед);
слаткиши (бомбоне); жваке; чоколада; чоколадне
штангле; чоколаде; припремљени десерти (на бази
чоколаде); припремљени десерти (посластичарски);
припремљени десерти (пецива); мусли штангле;
шећер, мед, меласа; слатке глазуре и филови и
пчелињи производи за храну; прашак за пециво;
квасац; со; сенф; сирће; сосови (као зачини); зачини;
ароме, осим есенцијалних уља за напитке; лед
(смрзнута вода).сва пријављена роба потиче из
Србије.
31: пољопривредни и аквакултурни усеви,
хортикултурни и шумарски производи; семе за
садњу; семе; свеже воће, орашасти плодови, поврће и
зачинско биље; живе животиње; слад и непрерађене
житарице,сва пријављена роба потиче из Србије.
32: пиво и пиварски производи; минерална вода
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(напици); газирана вода; безалкохолна пића; воћни
напици; сокови; сирупи за лимунаду; воћни сирупи;
сирупи за напитке; препарати за прављење
напитака,сва пријављена роба потиче из Србије.
33: алкохолна пића (осим пива); препарати за
прављење алкохолних пића; алкохолни екстракти
воћа; алкохолне есенције; алкохолни екстракти,сва
пријављена роба потиче из Србије.

(531) 02.01.04; 10.03.01; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) наранџаста, црна, браон, зелена, бела, сива.
(511) 32 безалкохолна пића; пиво од ђумбира;
безалкохолни воћни напици; воћни сокови; сокови
од поврћа (пића); аперитиви безалкохолни; коктели
безалкохолни; освежавајућа безалкохолна пића.

(210) Ж- 2021-644
(220) 12.04.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ивана Симон, Др. Ивана Рибара 128/2,
11070, Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-782
(220) 06.05.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20, 51000 , Rijeka, HR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

MAVIA

Вагилак

(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; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво;со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци
јелу;лед (замрзнута вода).
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за прављење напитака.
33
алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
34 дуван и замена за дуван; цигарете и цигаре;
електронске цигарете и орални вапоризатори за
пушаче; артикли за пушаче; шибице.

(531) 28.05.00
(511)
3
парфимеријски
производи,
козметика,тоалетни производи.
5 лекови за људску употребу; лекови; додаци
исхрани и дијететски препарати; дијететски и
хранљиви
додаци;
дијететски
прехрамбени
производи за медицинске потребе; дијететски
производи за болеснике; дијететски производи
прилагођени за медицинске потребе; фарамцеутски
препарати
за
људску
употребу;
хемијскофармацеутски производи; фарамцеутски препарати;
медицински тоалетни препарати; медицински
препарати.

(210) Ж- 2021-669
(220) 16.04.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE
PAKOVANJA TERRA PRODUCTION DOO
INĐIJA, Војводе Путника 78, Инђија, RS
(740) Александра Вуковић, Краљице Наталије 46/16,
Београд
(540)

(210) Ж- 2021-844
(220) 13.05.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2,
NL-1183 AT Amsterdam, NL
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 03.07.03; 03.07.24; 25.01.01; 25.01.06; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.24
(591) црвена, бела.
(511) 30 кафа, напици од кафе.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-924
(220) 24.05.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) ROAMING NETWORKS DOO BEOGRAD,
Облаковска 51, 11000, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2021-925
(220) 24.05.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) ROAMING NETWORKS DOO BEOGRAD,
Облаковска 51, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, тамно сива.
(511) 9
апарати и инструменти научни,
истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
aкумулацију, регулисање или контролу дистрибуције
или употребе електричне енергије; апарати и
инструменти за снимање, преношење, репродуковање
или обрађивање звука, слике или података; подаци који
су снимљени и који се могу преузети, рачунарски
софтвер, празни носачи података за дигитално или
аналогно снимање и складиштење; механизми за
апарате који се покрећу новцем; регистар касе, уређаји
за рачунање; рачунари и периферни рачунарски
уређаји; одела за роњење, маске за роњење, чепови за
уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче,
рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно
пливање; апарати за гашење пожара.
16 хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање
и материјали за уметнике; кичице; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања приликом извођења грађевинских радова у
области кабловских телекомуникација које у својству
извођача или подизвођача пружа предметно друштво и
то : поставка стубова телекомуникационе мреже као и
поставка оптичких каблова.
38 услуге телекомуникација.
42
научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања и
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, тамно сива.
(511) 9
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, aкумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
16 хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање
и материјали за уметнике; кичице; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања приликом извођења грађевинских
радова у области кабловских телекомуникација које
у својству извођача или подизвођача пружа
предметно друштво и то : поставка стубова
телекомуникационе мреже као и поставка оптичких
каблова.
38 услуге телекомуникација.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
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индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2021-926
(220) 24.05.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) ROAMING NETWORKS DOO BEOGRAD,
Облаковска 51, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, тамно сива.
(511) 9 апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
aкумулацију, регулисање или контролу дистрибуције
или употребе електричне енергије; апарати и
инструменти за снимање, преношење, репродуковање
или обрађивање звука, слике или података; подаци који
су снимљени и који се могу преузети, рачунарски
софтвер, празни носачи података за дигитално или
аналогно снимање и складиштење; механизми за
апарате који се покрећу новцем; регистар касе, уређаји
за рачунање; рачунари и периферни рачунарски
уређаји; одела за роњење, маске за роњење, чепови за
уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче,
рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно
пливање; апарати за гашење пожара.
16 хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за
канцеларијске и кућне потребе; материјали за цртање
и материјали за уметнике; кичице; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања приликом извођења грађевинских
радова у области кабловских телекомуникација које
у својству извођача или подизвођача пружа
предметно друштво и то : поставка стубова
телекомуникационе мреже као и поставка оптичких
каблова.
38 услуге телекомуникација.
ЗИС / RS / IPO

Ж
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2021-981
(220) 01.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Војводе
Мицка Крстића 1М/13, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.11
(591) CMYK:100C/80Y
(511) 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу и
медицини, помоћна лековита средства; храна за бебе;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
35: дизајнирање рекламног материјала, писање
рекламних текстова, рекламирање, оглашавање,
објављивање рекламних текстова, дистрибуција
рекламног материјала.
42: научна и индустријска испитивања у фармацији.
(210) Ж- 2021-1042
(220) 10.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box No.
4115, Sharjah, AE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Allegro
(511) 29 јестива уља.
30 тестенина; макарони; резанци; инстант резанци;
шпагети; вермићели; квасац; прашак за пециво;
преливи за салату; мајонез; сирће; кечап и сосови
(додаци храни); смрзнуто тесто; смрзнута парата;
сладолед; смрзнути воћни дезерти; ледени дезерти;
хлеб; пецива; златни сируп [шећерни сируп], меласа;
со; сенф; брашно од житарица; зачини; течни оброци
(на бази житарица и биљни); сосови за месо [умаци];
биљни чај; мед.
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Ж
(210) Ж- 2021-1114
(220) 23.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,
11090, Београд
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, црвена, плава.
(511) 29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи;
млечни
екстракти;
конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
30 какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и саго;
кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи
и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; укључујући и
презентацију производа, рекламирање преко плаката,
рекламирање на радију, рекламирање преко
телевизије, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, пружање пословних информација путем
интернет странице, оглашавање на отвореном,
управљање програмима лојалности потрошача,
циљни маркетинг.

(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, црвена.
(511) 29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи; млечни екстракти; конзервисано, замрзнуто,
сужено и кувано воће; желеи, џемови, компоти; уља и
масти за исхрану; укључујући павлаку (млечни
производ), мућену павлаку, кисело млеко, свеж сир,
сирне намазе, сириште (сирило), кефир, кумис, сметану,
сурутку, милкшејк, напитке од млека (у којима млеко
преовлађује), напитке с бактеријама млечне киселине,
млечне ферменте за кулинарске намене, кондензовано
млеко, ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово млеко,
млеко од кикирикија, кокосово млеко.
30 какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и саго;
кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи
и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; укључујући и
презентацију производа, рекламирање преко плаката,
рекламирање на радију, рекламирање преко телевизије,
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, пружање
пословних информација путем интернет странице,
оглашавање на отвореном, управљање програмима
лојалности потрошача, циљни маркетинг.
(210) Ж- 2021-1116
(220) 23.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14, 11090, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1115
(220) 23.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,
11090, Београд
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(531) 03.04.02; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, црвена.
(511) 29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи;
млечни
екстракти;
конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
30 какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и саго;
кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи
и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; укључујући и
презентацију производа, рекламирање преко плаката,
рекламирање на радију, рекламирање преко
телевизије, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, пружање пословних информација путем
интернет странице, оглашавање на отвореном,
управљање програмима лојалности потрошача,
циљни маркетинг.
(210) Ж- 2021-1117
(220) 23.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14, 11090,
Београд
(540)

(531) 03.04.02; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01
(511) 29 млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи;
млечни
екстракти;
конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело

ЗИС / RS / IPO

Ж
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
30 какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и саго;
кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи
и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; укључујући и
презентацију производа, рекламирање преко плаката,
рекламирање на радију, рекламирање преко
телевизије, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи, пружање пословних информација путем
интернет странице, оглашавање на отвореном,
управљање програмима лојалности потрошача,
циљни маркетинг.
(210) Ж- 2021-1130
(220) 28.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN
(511) 7 машине, машински алати, алати на погон;
мотори и погонске машине, осим за копнена возила;
машинске спојнице и трансмисиони елементи, осим
за копнена возила; пољопривредна опрема, осим
алата којима се управља ручно; инкубатори за јаја;
продајни аутомати.
1 електрична кувала за воду; преносиви шпорети;
судопере; лампе за шаторе; индукционе плоче за
кување; распршивачи за славине.
35 услуге управљања горивом за возне паркове;
услуге управљања возним парком у виду праћења
возила возног парка у комерцијалне сврхе.
37 услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; дизајн, развој и производња
специјализованих
електричних
аутомобилских
возила; сервис и поправка специјализованих
електричних аутомобилских возила.

67

Ж
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања; лизинг моторних
возила; услуге дељења аутомобила; услуге дељења
вожње; превоз и складиштење возила; изнајмљивање
возила; услуге вожње возилима; вуча возила; услуге
изнајмљивања
возила;
резервисање
најма
аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме услуге
вуче, повлачења витлом и услуге доставе кључева;
планирање руте путања.
40
обрада материјала; рециклирање смећа и
отпадака; пречишћавање ваздуха и обрада воде;
услуге штампања; конзервирање хране и пића.
41 образовање; пружање обуке; разонода; спортске и
културне активности; образовне услуге, наиме, обука
у области дизајна, развоја, производње, одржавања,
сервиса и поправке возила; припрема и извођење
вођених тура у виду путничких екскурзија и
путовања копненим возилима, чамцима, бициклима
и пешице; разонода у виду искустава пробне вожње
возила; образовање; пружање обуке; разонода;
спортске и културне активности; образовне услуге,
наиме, обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке специјализованих
електричних аутомобилских возила.
42 научне и технолошке услуге и истраживање и
дизајн који се односе на њих; услуге индустријске
анализе,
индустријског
истраживања
и
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
утврђивање аутентичности; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
45 правне услуге; сигурносне услуге за физичку
заштиту материјалних добара и особа; индивидуалне
и друштвене услуге које пружају други, како би
задовољили потребе појединаца; услуга праћења
возног парка из безбедносних разлога; услуге
проналажења украдених возила; услуге помоћи на
путу, наиме отварање брава.
(210) Ж- 2021-1132
(220) 28.06.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU
I USLUGE KEPROM DOO, Главна 18, 11080,
Земун-Београд, RS
(740) Адвокат Сања Царевић, Шамачка 1,
11000, Београд-Звездара
(540)

(531) 25.07.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06

68

Гласник интелектуалне својине 2021/10
Intellectual Property Gazette 2021/10
(591) зелена минт-Paantone 3285C; тегет-Pantone
313C; бела.
(511) 12 колица за бебе; безбедносна седишта за
кола за децу и бебе.
20 столице за храњење; дечији кревеци; лежаљке;
оградице.
28 играчке.
35 услуге у вези са увозом; продајом и маркетингом
опрема за бебе.
(210) Ж- 2021-1165
(220) 01.07.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Posco International Corporation, 134,
TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.24; 26.02.01; 26.11.03; 26.11.12
(511) 9 сет-топ кутије.
11 замрзивачи.
(210) Ж- 2021-1360
(220) 03.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) KT & G CORPORATION, 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR
(740) Гордана Поповић и ост., Таковска 19,
11000, Београд
(540)

HOLISTIC HEATING PIN
(511) 34 цигарете; дуван; замене за дуван; цигаре;
електронске цигарете; течни никотински раствори за
електронске цигарете; течни раствори за употребу у
електронским
цигаретама;
ароме,
изузев
есенцијалних уља, за употребу код електронских
цигарета; хумидори; секачи за цигаре; пепељаре за
пушаче; кертриџи за електронске цигарете; ланац за
врат за електронске цигарете; распршивачи за
електронске
цигарете;
артикли
за
пушаче
(укључујући упаљаче за пушаче); штапићи за
чишћење и дезинфекцију електронских цигарета;
четкице за чишћење електронских цигарета;
јастучићи за чишћење електронских цигарета;
чистачи електронских цигарета; средства за чишћење

ЗИС / RS / IPO
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електронских цигарета; уређаји за чишћење
електронских цигарета; електрични чистачи за
електронске
цигарете;
заштитне
кутије
за
електронске цигарете; бездимни дуван; бездимне
цеви за испаравање за цигарете; држачи за
електронске уређаје у сврху грејања цигарета или
дувана, дуванских производа и замена за дуван;
дувански штапићи за електронске цигарете.
(210) Ж- 2021-1364
(220) 28.07.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Агростандард доо, Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

Ж
11 системи за хидропонски узгој; системи прскалица
за наводњавање; системи прскалица за наводњавање
травњака.
12 трактори; тракторске гуме; приколице; приколице
за радне машине, приколице за расипне товаре,
приколице са рудом, пољопривредни трактори;
полуприколице, цистерне (возила), теретне приколице.
(210) Ж- 2021-1395
(220) 10.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

IMPETINE
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2021-1416
(220) 16.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) CREMA GEL DOO NOVI SAD, Професора
Грчића 1а, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Марко Маровић, Светог Саве 25,
11000, Београд
(540)

(531) 25.01.10; 26.04.01; 26.04.04; 26.04.05; 26.04.06;
26.04.16; 26.04.18; 26.04.19; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) светлија црвена (R237 G27 B54), тамнија
црвена (R178 G26 B39), бела.
(511) 7 вршалице, грађевинске машине, дрљаче,
машине за вршидбу, машине за дробљење,
пољопривредне машине наиме: плугови, атомизери,
сетвоспремачи, житне сејалице, кукурузне сејалице,
утоварне руке, расипачи минералног ђубриве, машине
за расипање стајског ђубрива, машине за распршивање
ђубрива, мотокултиватори, опрема за расипање
ђубрива коју тегли трактор, опрема за расипање
стајског ђубрива коју тегли трактор, пољопривредни
култиватори, резачи пањева, сврдла за земљу, сејалице
за распршивање семена, сејачице за пољопривредне
машине, сејачице које тегли трактор ( машине ),
тањираче, мулчери, механички расипачи, тањираче,
механички берачи, елеватори, сејалице семена,
косилице; рото фрезе, растурачи стајњака, сакупљачи
сена, подривачи, комбајни које тегли трактор, гумене
гусенице као делови гусеничара на пољопривредним
машинама; жетелице за употребу у пољопривреди;
машине за балирање за употребу у пољопривреди;
машине за орање у пољопривреди; машине за
сакупљање откоса за пољопривредне машине;
пољопривредне дизалице; пољопривредне машине;
пољопривредне машине за сетву; пољопривредне
справе, осим ручних алата који се покрећу ручно;
пољопривредне справе, осим оних којима се ручно
управља; ремење за пољопривредне машине; сејалице
за пољопривредне машине, центрифугалне пумпе.
ЗИС / RS / IPO

(531) 03.07.15; 03.07.24; 05.03.13; 26.01.15; 27.05.01;
29.01.15
(591) #281102, #е6б97ф, #ффе5ц2, #ф89ф75, #8аб679,
#4ф6880
(511) 30 сладолед; сладолед на штапићу; прашак за
прављење сладоледа; сорбеи и други јестиви лед;
шећер, мед; меласа; колачи; глазуре за колаче; ситни
колачи; прашак за колаче; тесто за колаче и слатка
пецива; слаткиши; кекс; вафел производи; пите;
пудинг; пралине; смрзнути јогурт; чоколада;
чоколадни мусеви; чоколадни украси за торте;
сутлијаш; кроасани; воћне посластице; кафа; чај;
какао; замена за кафе; пиринач; тестенина и резанци;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб; пецива и кондиторски производи; квасац;
прашак за пециво; со; додаци јелима; зачини;
конзервисно зачинско биље; сирће; сосови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода).
32 пиво; минерална вода; газирана вода; лимунаде;
воћни напици; воћни сокови; смутис и друга
безалкохолна пића.
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Ж
43 услуге обезбеђења хране и пића; кетеринг хране и
пића; услуге кафеа; услуге ресторана; услуге
кафетерија; услуге барова; услуге снек-барова;
услуге кантина; прављење скулптура од хране;
декорисање хране; декорисање колача; информације
и савети у вези са припремањем оброка.
(210) Ж- 2021-1419
(220) 16.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Reverse Logistics GmbH, Karl-HammerschmidtStr. 36, 85609, Dornach, DE
(740) Адвокат Мојсић Б. Стефан, Влајковићева 12,
11000, Београд
(540)

(531) 24.15.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) сиво-плава (РАЛ:7016, плава (РАЛ:5024),
наранџаста (РАЛ:2004).
(511) 6 обични метали и њихове легуре; гвожђарија
[ситна метална роба]; метални контејнери за
складиштење и транспорт; сигурносне касе;
амбалажа од металног лима, посебно одвојена
амбалажа; конзерве за пиће; затварачи за флаше и
боце од метала; металне фолије за паковање и
складиштење отпада; металне етикете.
7 аутоматске машине за враћање, рециклирање и
разврставање робе и амбалаже, посебно амбалаже за
једнократну употребу или вишекратну употребу.
9
апарати и инструменти научни, наутички,
геодетски, фотографски, кинематографски, оптички
за вагање, мерење, сигнализацију, откривање,
тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати
и
инструменти
за
провођење,
прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; уређаји за снимање, преношење или
репродукцију звука или слике; уређаји за складиштење
података; уређаји за снимање података; магнетни
носачи података, дискови за снимање; компакт
дискови, двд и други дигитални носачи података;
оптички носиоци података; електронски носиоци
података; машински читљиви носачи података
снимљени помоћу програма; механизми за апарате који
се покрећу кованицама или новчаницама; регистар
касе, рачунске машине, опрема за обраду података,
рачунари; рачунарски делови и периферне јединице;
рачунарски софтвер; софтвер за компримовање
података; софтвер за аутентификацију; фирмваре;
оптички читачи; читачи [опрема за обраду података];
идентификационе траке [кодиране]; рачунарске базе
података; уређаји за складиштење података; терминали
за приказ информација.
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16 папир и картон; штампане ствари; материјал за
обуку [изузев апарата]; пластични омотачи, фолије и
кесе за умотавање и паковање; амбалажа, посебно
амбалажа за једнократну употребу или вишекратну
употребу, од папира, картона или пластике, боце за
пиће, обухваћени класом 16; посуде за паковање од
папира; материјал за паковање од папира или папира
обложеног пластиком; вреће и торбе за паковање од
папира или пластике; пластичне фолије за паковање
и складиштење робе.
21 кућне или кухињске справе и посуде; стакло,
необрађено или полуобрађено [осим грађевинског
стакла]; стакларија, порцелан и грнчарија; флаше;
флаше за пиће; стаклене боце [посуде]; стаклене
флаше; пет флаше; пластичне флаше; тегле, посебно
за јогурт или мед.
36 осигурање; финансијски послови; монетарни
послови; послови везани за непокретности;
управљање депозитним системима за привредна
друштва и то клиринг прихода од депозита.
39
транспорт; паковање и складиштење робе;
транспорт (уклањање) и складиштење отпада и
материјала за рециклажу; пријем враћене празне
амбалаже за једнократну употребу или за
вишекратну употребу и контејнера за паковање за
једнократну или вишекратну употребу; управљање
депозитним
системима
и
то
прикупљање,
транспортна логистика, транспорт и посредно
складиштење робе и амбалаже, посебно амбалаже за
једнократну употребу или вишекратну употребу,
посебно посуда за пића.
40 рециклажа отпада и смећа; рециклажа; поновна
употреба; сортирање посуда за пића; сортирање
отпада и рециклажног материјала; управљање
депозитним системима за привредна друштва и то
означавање робе и амбалаже, посебно амбалаже за
једнократну употребу или за вишекратну употребу.
42
научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и индустријског истраживања;
дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера;
саветовање у вези са техничким отпадом; техничке
консултације, за друге, у области информационих
технологија и технологије сортирања; развој и
имплементација рециклажних система за различите
врсте материјала за паковање, различитих величина и
порекла, са различитим могућностима експлоатације и
са различитих локација, у вези са техничким питањима;
инжењеринг у вези развоја и имплементације
рециклаже, третмана, експлоатације и концепта
одлагања отпада за материјале свих врста; спровођење
безбедносних процедура ради спречавање имитације
робе, амбалаже за једнократну употребу и вишекратну
употребу кодирањем, шифрирањем, дешифрирањем и
аутентификацијом података ради безбедносних разлога
и ради идентификације учесника депозитног система и
ЗИС / RS / IPO
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/ или идентификацију робе и амбалаже која је уведена
или враћена на тржиште, посебно амбалаже за
једнократну употребу или вишекратну употребу;
сертификација
учесника
депозитног
система;
управљање депозитним сестемима, и то регистрацијом
робе и амбалаже, посебно амбалаже за једнократну
употребу или вишекратну употребу и посуда за пиће
путем
аутоматизованог
бројања
и
мерења;
изнајмљивање
система
за
обраду
података;
изнајмљивање кодера и декодера; изнајмљивање
рачунарског хардвера и простора; дизајн, одржавање,
изнајмљивање и ажурирање рачунарског софтвера.
(210) Ж- 2021-1423
(220) 17.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Огњен Радић, Димитрија Туцовића 34,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

(531) 03.13.01; 03.13.24; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) сива, браон, жута, бела
(511) 3 бадемово уље; бергамот уље; гвалтеријино
уље;
јасминово
уље;
уље
од
лаванде.
5 медицинска уља; лековито биље; уље слачице за
медицинску употребу; терпентинско уље за
фармацеутску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу; уље од индустријске конопље
за медицинску употребу.
29 репино уље за исхрану; уље репице за исхрану;
кукурузно уље за исхрану; сусамово уље за исхрану;
палмино уље за исхрану; маслиново уље за исхрану;
маслиново уље за исхрану; сунцокретово уље за
исхрану; кокосово уље за исхрану; уље од семена
лана за исхрану; сојино уље за исхрану.

Ж
(511) 5
дијететски додаци, додаци исхрани и
нутритивни додаци.
(210) Ж- 2021-1429
(220) 17.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) DOO Bomax, Subotica, Пут Едварда Кардеља
13а, 24000, Суботица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранджаста, сива
(511) 11 апарати и инсталације за грејање, хлађење,
производњу паре, кување, сушење, вентилацију,
снабдевање водом и за санитарне сврхе; нарочито
уређаји и инсталације за климатизацију, пећи, које
нису за лабораторијску употребу, микроталасне
пећи, пекарске пећи, пећи као апарати за грејање,
калорифери,
радијатори,
грејалице,
соларни
термални колектори, одводи димњака, вентилатори
димњака, огњишта, домаћи камини, инсталације за
купатила,
опрема
за
купатила,
водоводне
инсталације за купатила, фонтане, електрично
грејане подлоге, које нису за медицинску употребу,
електрично
грејана
одећа,
ледомати.
17 непрерађена и полупрерађена гума, гутаперка,
каучук, азбест, лискун и замене свих ових
материјала; пластика и смоле у екструдираном
облику за употребу у производњи; материјали за
непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви и црева.
(210) Ж- 2021-1430
(220) 18.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Тања Поповић and Весна Новаковић, Кнеза
Вишеслава 42д, 11000, Београд, RS i Петра
Мартиновића 25, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Мужевић, Кондина 26, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1428
(220) 17.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Embria Health Sciences, L.L.C., 2105 SE
Creekview Drive, Ankeny, IA 50021, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

EPICOR
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.03.08; 02.03.16; 21.03.01; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.02; 29.01.08
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Ж
(591) старо злато, црна.
(511) 41 вођење часова телесних вежби; вођење часова
фитнеса;
вођење
часова
фитнес
кондиције;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; организовање спортских
такмичења; практична настава [обука путем
демонстрације]; пренос знања и искуства [обучавање];
припрема и вођење семинара; пружање информација
које се односе на рекреативне активности; услуге
личног тренера [фитнес тренинг]; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење јога часова; вођење образовних
курсева; вођење образовних семинара; вођење
радионица за обуку; вођење радионица и семинара;
вођење спортских догађаја; вођење часова пренаталних
вежби; вођење часова пренаталног фитнеса; забава у
виду спортских турнира; забавне и спортске
активности; здравствена и фитнес обука; здравствени
клубови за извођење физичких вежби; издавање
брошура; издавање електронских публикација;
издавање информативних листова; издавање календара;
издавање текстова, осим рекламних текстова; издавање
штампаног материјала; изнајмљивање материјала за
обуку; индивидуални тренинг; консултантске услуге
које се односе на обуку; консултације у вези са фитнес
тренингом; консултовање које се односи на
организовање и вођење радионица за обуку;
консултовање које се односи на организовање и вођење
семинара; лични фитнес тренинг; образовне услуге у
виду тренинга; организовање и вођење семинара за
обуку; организовање и вођење спортских такмичења на
колеџу; организовање и вођење фитнес часова;
организовање конференција; организовање културних
и спортских догађаја; организовање образовних,
забавних, културних и спортских такмичења;
организовање образовних, забавних, спортских и
културних догађаја; организовање образовних и
забавних догађаја за особље и руководиоце;
организовање програма за обуку младих; организовање
радионица и семинара; организовање семинара;
организовање семинара за обуку; организовање
спортских активности за потребе летњих кампова;
организовање спортских догађаја; организовање
спортских догађаја и такмичења; пружање услуга
теретана; резервација простора и опреме за вежбање;
спортске активности; спортско суђење; спортско
тренирање; стављање на располагање објеката и услуга
за рекреацију; тренинзи снаге и кондиције; тренирање
[образовање и обука]; услуге здравствене и фитнес
обуке које пружају студији за обликовање тела; услуге
здравствених и фитнес клубова; услуге клубова
здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге
образовања и обуке које се односе на спорт; услуге
спортског тренирања; услуге фитнес клубова.
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(210) Ж- 2021-1432
(220) 18.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Милош Стевић and Милош Шутаковић,
Кнеза Милоша 35, 37000, Крушевац, RS i Академска
14, 11080, Београд, RS
(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41, 11000,
Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21
(511) 10 ортопедски улошци.
18 кожа и имитација коже, а нарочито торбе, ташне,
кофери, каишеви, новчаници.
25 обућа, одећа и покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1436
(220) 19.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) FINE KRPICE d.o.o., Đorđićeva ulica 23, Zagreb
10000, HR
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) црна, нијансе наранджасте, нијансе жуте,
нијансе сиво-зелене
(511) 25 одећа; обућа; покривала за главу; делови
одеће, обуће и покривала за главу; појасеви [одећа].
35 малопродајне услуге које се односе на одећу;
малопродајне услуге које се односе на обућу;
малопродајне услуге које се односе на покривала за
главу; малопродајне услуге које се односе на делове
одеће, обуће и покривала за главу; малопродајне
услуге које се односе на појасеве [одећа];
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малопродајне услуге које се односе на кофере, торбе,
новчанике и друге предмете у којима се носе ствари;
малопродајне услуге које се односе на препарате за
чишћење и освеживање простора; малопродајне
услуге које се односе на етерична уља и ароматичне
екстракте; малопродајне услуге које се односе на
козметику и козметичке препарате; малопродајне
услуге које се односе на мирисе и парфимеријске
производе; малопродајне услуге које се односе на
наочаре; малопродајне услуге које се односе на
привеске и ланце за кључеве и припадајуће украсе;
малопродајне услуге које се односе на накит;
велепродајне услуге које се односе на одећу;
велепродајне услуге које се односе на обућу;
велепродајне услуге које се односе на покривала за
главу; велепродајне услуге које се односе на делове
одеће, обуће и покривала за главу; велепродајне
услуге које се односе на
појасеве [одећа];
велепродајне услуге које се односе на кофере, торбе,
новчанике и друге предмете у којима се носе ствари;
велепродајне услуге које се односе на препарате за
чишћење и освеживање простора; велепродајне услуге
које се односе на етерична уља и ароматичне
екстракте; велепродајне услуге које се односе на
козметику и козметичке препарате; велепродајне
услуге које се односе на мирисе и парфимеријске
производе; велепродајне услуге које се односе на
наочаре; велепродајне услуге које се односе на
привеске и ланце за кључеве и припадајуће украсе;
велепродајне услуге које се односе на накит;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на одећу; малопродајне услуге путем интернета које
се односе на обућу; малопродајне услуге путем
интернета које се односе на покривала за главу;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на делове одеће, обуће и покривала за главу;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на појасеве [одећа]; малопродајне услуге путем
интернета које се односе на кофере, торбе, новчанике
и друге предмете у којима се носе ствари;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на препарате за чишћење и освеживање простора;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на етерична уља и ароматичне екстракте;
малопродајне услуге путем интернета које се односе
на козметику и козметичке препарате; малопродајне
услуге путем интернета које се односе на мирисе и
парфимеријске производе; малопродајне услуге путем
интернета које се односе на наочаре; малопродајне
услуге путем интернета које се односе на привеске и
ланце за кључеве и припадајуће украсе; малопродајне
услуге путем интернета које се односе на накит;
малопродајне услуге које се односе на тоалетне
препарате; велепродајне услуге које се односе на
тоалетне препарате; малопродајне услуге путем
интернета које се односе на тоалетне препарате.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2021-1437
(220) 19.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Hrvatska odvjetnička komora, Koturaška 53/II,
10000, Zagreb, HR
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива, црвена
(511) 16
периодичне публикације; позивнице;
штампани програми; папирне коверте за паковање;
блокови за белешке; визит карте; оловке.
35
услуге запошљавања особља адвокатских
канцеларија и услуге препоручивања адвоката; услуге
удружења, наиме, промовисање интереса адвоката.
41
спонзорисање и одржавање едукативних
састанака и семинара за адвокате, судије и
припаднике јавности о правним питањима.
45 правне услуге; услуге адвокатских комора; услуге
удружења (пружање правног заступања или правних
савета члановима удружења); прикупљање правних
информација; информативне услуге у вези са
правним питањима; саветодавне услуге у вези са
правом; пружање информација у области права.
(210) Ж- 2021-1441
(220) 20.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.12; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет-плава, златна, бела
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Ж
(511) 35 оглашавање; оглашавање на отвореном;
оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и
услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; вођење послова;
канцеларијски послови.
38 аудио емитовање; бежично емитовање; видео
емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање
и пренос радијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма; емитовање програма
кабловске телевизије; емитовање филмова путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
сателитско телевизијско емитовање; емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање телевизијских програма путем интернета;
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
емитовање радио и телевизијских програма путем
сателита; емитовање телевизијских програма који се
плаћају по гледању; видео емитовање и пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникацијских мрежа; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању; емитовање радио и телевизијских програма
путем кабловских или бежичних мрежа; емитовање
програма путем глобалне рачунарске мреже;
комуникација путем виртуелне приватне мреже
(VPN); омогућавање приступа платформама и
порталима на интернету; сателитски, кабловски и
мрежни пренос звука, слике, сигнала и података;
услуге преноса телевизије путем интернета (IPТV).
41 продукција телевизијских програма за емитовање
на мобилним телефонима; продукција музике;
продукција плоча; продукција емисија и филмова;
продукција звучних и видео снимака; продукција и
дистрибуција
кинематографских
филмова;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција и дистрибуција телевизијских програма;
продукција
и објављивање
музике;
услуге
продукције
анимација;
услуге
продукције
кинематографских филмова; услуге продукције
радијских програма; услуге продукције забавних
догађаја уживо; услуге продукције музичких видео
спотова; организовање, представљање и продукција
емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција
музичких, филмских и видео снимака; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне или забавне потребе; забавне и спортске
активности; организовање спортских догађаја и
такмичења; издавање годишњака; издавање књига;
издавање часописа; издавање журнала; издавање
електронских часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање електронских књига и
он-лајн часописа.
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45 лиценцирање права у области аудио продукције
(правне услуге); лиценцирање права у области видео
продукције (правне услуге); лиценцирање права у
области телевизијске продукције (правне услуге);
менаџмент ауторских права: лиценцирање ауторских
права.
(210) Ж- 2021-1442
(220) 20.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.04
(591) тегет-плава, златна
(511) 9
aудиовизуелни снимци: умножавање
снимљених записа; камере; кинематографски
филмови; компјутерски програми у вези са
едукацијом и забавом; електронске компјутерске
игре адаптиране за употребу са видео апаратима или
телевизијским
пријемницима;
електронске
публикације; електронске књиге; електронске
честитке; филмови; направе и софтвери за
електронске игре; интерактивне едукативне игре за
употребу са видео направама или телевизијским
пријемницима; интерактивни софтвери за забаву а за
употребу са компјутерима; интерактивни графички
екрани; интерактивни видео софтвер; снимљени
медији укључујући видео траке и касете, компакт
дискови (СD), аудио касете, DVD дискови, касетне
јединице за видео игре и компјутерски дискови,
снимљени
интерактивни
компакт
дискови.
35 услуга оглашавања (рекламирања) тако што се за
рачун других лица комуницира са јавношћу (реклама)
путем преноса било каквих информација о
производима и услугама омогућавајући потрошачима
пригодан поглед на те производе и услуге,
организовање турнеја и наступа у комерцијалне или
рекламне сврхе, услуге излагања и издавања штампаног
материјала проспеката, публикација, билтена, каталога,
плаката, позивница, билборда.
41 услуге забаве; услуге продукције телевизијских
програма; услуге продукције радио програма; забава
у виду телевизијског програма, кабловске телевизије,
сателитског телевизијског програма, радио програма,
мултимедијалног програма, интернет програма и
ЗИС / RS / IPO
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програма путем бежичних и мобилних мрежа;
продукција видео и аудио програма који се обезбеђују
путем
интернета,
бежичних,
мобилних
и
мултимедијалних мрежа; продукција телевизијских
шоу програма; продукција текућих телевизијских
програма; услуге продукције у вези са програмима
путем телевизије, кабловских, видеа на захтев,
дигиталних, сателитских, радио, бежичних, мобилних,
интернет, мултимедијалних програма и медија,
укључујући све наведено са забавним садржајем;
услуге продукције у области аудио и видео садржаја;
услуге у вези са онлине журналима и блоговима; услуге
прибављања информација путем интернета, мобилних,
бежичних и мултимедијалних мрежа; : услуге
организовања турнеја, наступа и приређивање
музичких
манифестација
и
приредби
ради
презентирања музичке публикације; организовање и
производња емисија ради презентирања музичке и
видео продукције, производња и издавање видеограма,
фонограма, часописа и звучних записа, производња
радио и телевизијских програма.
(210) Ж- 2021-1443
(220) 20.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) GOLD AUDIO VIDEO DOO, Чарлија Чаплина
46, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.12; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) плаво-тегет, златна
(511) 9
аудиовизуелни снимци: умножавање
снимљених записа; камере; кинематографски
филмови; компјутерски програми у вези са
едукацијом и забавом; електронске компјутерске
игре адаптиране за употребу са видео апаратима или
телевизијским
пријемницима;
електронске
публикације; електронске књиге; електронске
честитке; филмови; направе и софтвери за
електронске игре; интерактивне едукативне игре за
употребу са видео направама или телевизијским
пријемницима; интерактивни софтвери за забаву а за
употребу са компјутерима; интерактивни графички
екрани; интерактивни видео софтвер; снимљени
медији укључујући видео траке и касете, компакт
дискови (CD), аудио касете, DVD дискови, касетне
јединице за видео игре и компјутерски дискови,
снимљени
интерактивни
компакт
дискови.
ЗИС / RS / IPO
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35 услуга оглашавања (рекламирања) тако што се за
рачун других лица комуницира са јавношћу (реклама)
путем преноса било каквих информација о
производима и услугама омогућавајући потрошачима
пригодан поглед на те производе и услуге,
организовање турнеја и наступа у комерцијалне или
рекламне сврхе, услуге излагања и издавања штампаног
материјала проспеката, публикација, билтена, каталога,
плаката, позивница, билборда.
41 услуге забаве; услуге продукције телевизијских
програма; услуге продукције радио програма; забава
у виду телевизијског програма, кабловске телевизије,
сателитског телевизијског програма, радио програма,
мултимедијалног програма, интернет програма и
програма путем бежичних и мобилних мрежа;
продукција видео и аудио програма који се
обезбеђују путем интернета, бежичних, мобилних и
мултимедијалних мрежа; продукција телевизијских
шоу програма; продукција текућих телевизијских
програма; услуге продукције у вези са програмима
путем телевизије, кабловских, видеа на захтев,
дигиталних,
сателитских,
радио,
бежичних,
мобилних, интернет, мултимедијалних програма и
медија, укључујући све наведено са забавним
садржајем; услуге продукције у области аудио и
видео садржаја; услуге у вези са онлине журналима и
блоговима; услуге прибављања информација путем
интернета, мобилних, бежичних и мултимедијалних
мрежа; : услуге организовања турнеја, наступа и
приређивање музичких манифестација и приредби
ради
презентирања
музичке
публикације;
организовање
и
производња
емисија
ради
презентирања музичке и видео продукције,
производња и издавање видеограма, фонограма,
часописа и звучних записа, производња радио и
телевизијских програма
(210) Ж- 2021-1444
(220) 20.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Јована Накарада, Јеврејска 16, 21000, Нови Сад, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)
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(531) 09.09.13; 26.01.22; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна, розе, жута, светло плава, зелена, црвена,
наранджаста, тамно плава, пинк, бела, бордо
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу; обућа за
бебе; обућа за новорођенчад; плетене ципелице за
бебе; врхови за обућу; ђонови за обућу; обућа за
децу; улошци за обућу; горњи делови обуће; кожни
обруби за обућу; метални делови за обућу; хеклане
патофнице за бебе.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
канцеларијски
послови;
услуге
велепродаје обуће; услуге малопродаје везане за
обућу; услуге онлајн малопродаје обуће; услуге
онлајн велепродаје обуће; онлајн маркетинг.
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;
услуге
дизајнирања обуће; дизајнирање одеће, обуће и
покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1446
(220) 20.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) LONG DING SHENG GROUP d.o.o. Novi
Beograd, Трг пријатељства Србије и Кине 4, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Адвокат Душан Делић, Стевана Дукића 7
(540)
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(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

AURIDOL
(511) 5 фармацеутски препарати за болести уха.
(210) Ж- 2021-1449
(220) 23.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ана Крнета, Београдска 172, 11224, Врчин, RS
(540)

(531) 24.15.21; 26.01.16; 26.01.24; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.17
(511)
9
магнети;
декоративни магнети.
10
биомагнетни прстенови за терапеутске или
медицинске сврхе; акупресурне наруквице; траке за
кинезитерапију; игле за акупунктуру; електрични
инструменти
за
акупунктуру.
14 накит; амајлије; наруквице; огрлице; медаљони;
прстење; минђуше.
(210) Ж- 2021-1451
(220) 23.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Shiseido Americas Corporation , 10th Floor, 301
Route 17 North , Rutherford NJ 07070, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

DRUNK ELEPHANT KAMILI
(531) 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01; 28.03.00; 29.01.02;
29.01.08
(591) црна, златна
(511) 36 финансијске, монетарне и банкарске услуге;
услуге осигурања; послови везани за непокретности.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.

(511) 3 кремасти сапун за тело; немедицински
препарати за негу коже; средства за чишћење коже.
(210) Ж- 2021-1452
(220) 19.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Terran Krovni Sistem d,o,o., Матије Корвина
17, 24000, Суботица, RS
(540)

(210) Ж- 2021-1447
(220) 20.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) EmergoPharm spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia Sp. K., Jozefa Piłsudskiego 11, 05510 , Konstancin-Jeziorna , PL
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(531) 26.11.02; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) сива, црвена, тамножута
(511) 19
коблице за кров; бетон; бетонски
грађевински елементи; кровни покривачи, који нису
од метала; кровови, који нису од метала; кровишта
(неметална кровишта с уграђеним соларним
ћелијама).
(210) Ж- 2021-1453
(220) 24.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(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) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 09.07.22; 27.05.01;
29.01.15
(591) црна, тиркизна, жута, плава, бела
(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 за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; 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.

ЗИС / RS / IPO
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41 образовне услуге; припремање обуке; услуге
разоноде; спортске и културне активности; услуге
обуке особља; услуге пословне обуке; вођење
семинара и курсева обуке; онлајн интерактивне
услуге обуке и образовања; информисање,
саветовање и консултације и у вези са горе
наведеним услугама.
(210) Ж- 2021-1456
(220) 24.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) ADP, Inc., One ADP Boulevard, 07068, Roseland,
New Jersey, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ADP ROLL
(511) 9
рачунарски апликацијски софтвер за
запослене и услуге повезане с особљем који се може
преузимати, а нарочито, обрада плата, припрема и
администрација,
обрачун
пореза
на
плате,
електронска обрада платних листи, истраживање
личне историје пре запошљавања, управљање
временом, присутношћу, распоредом, вођења
евиденције запосленика и управљање накнадама;
рачунарски апликацијски софтвер који се може
преузимати за употребу у управљању базама
података на пољима вођења евиденције запослених и
управљања људским ресурсима (хцм), временом,
присутношћу, распоредом, усклађеношћу са платним
листама и порезима, управљање накнадама, учењем
и развојем и планирањем наслеђивања радног места;
рачунарски апликацијски софтвер који се може
преузимати, наиме, софтвер за брзу размену порука и
комуникацијски софтвер за употребу код обраде
платних листи, припрему и администрацију, обрачун
пореза на плате, електронску обраду платних листи,
истраживање личне историје пре запошљавања,
управљање временом, присутношћу, распоредом,
вођењем евиденције запослених и накнадама.
(210) Ж- 2021-1458
(220) 24.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ТРГОВИНУ ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД,
Милутина Миланковића 7в, 11000, Београд, RS
(540)
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Ж
(531) 26.03.07; 26.03.18; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, наранџаста.
(511) 10 масажни ролери.
25 одећа и обућа за спорт.
27 простирке за вежбање; подлоге за гимнастику.
28 собни бицикли за вежбање; лопте за играње;
боксерске рукавице; машине за физичке вежбе;
справе
за
физичко
вежбање;
справе
за
рехабилитацију тела; справе за боди-билдинг;
штитници за потколенице [спортска опрема]; справе
за истезање груди [вежбање] /справе за вежбање;
дискови за спорт; ролери за собне бицикле за
вежбање; стони фудбал; тегови; столови за стони
тенис; боксерски џакови; праћке [спортска опрема];
трамболине; тегови за вежбање; појасеви за вежбање
за сужење струка; вијаче; траке за вежбање.
35 услуге оглашавања, маркетинга и промоције.
39 транспортне услуге; паковање; флаширање и
складиштење робе.
(210) Ж- 2021-1461
(220) 25.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Finasset S.A., 2, rue Albert 1er, L-1117
Luxembourg, LU
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 04.05.03; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) розе, црна, бела
(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 (замрзнута вода).
31
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и
поврће, свеже зачинско биље; слад.
(210) Ж- 2021-1469
(220) 25.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE
LIMITED, SHAKTIMAN, Survey No 108/1, Plot No
B, National Highway 27, Near Bharudi Toll Plaza, Bhunava
(Village), Taluka - Gondal, Rajkot-360 311, Gujarat, IN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Bactrim-Eumedica
(511) 5 фармацеутски препарати за употребу против
инфекција, који се састоје од сулфатне супстанце
или њених деривата или који представљају сулфатну
супстанцу или њене деривате.
(210) Ж- 2021-1462
(220) 25.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Драган Тимотијевић, Петефијева 47,
11000, Београд, RS
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)
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(531) 02.09.14; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17
(511) 7 тракторске фрезе, њихови делови и опрема;
пољопривредне справе, осим оних којима се ручно
управља; резервни делови и сечива (делови машина).
(210) Ж- 2021-1470
(220) 25.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) TOP POS SERVIS DOO BEOGRAD-PALILULA,
Приморска 2, 11120 , Београд, Палилула, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(531) 26.03.23; 27.01.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) 6 сефови (метални или неметални); сигурносне
касе (металне или неметалне); сефови, електронски;
контејнери за паковање од метала; кутије од обичног
метала; преносиве металне конструкције.
9 рачунарски софтвер и софтверске апликације за
рачунаре и мобилне уређаје.
39 превоз; паковање; складиштење и испорука робе
и пошиљака; курирске услуге (достава пошиљки или
робе); пружање информација у вези са услугама
превоза, паковања, складиштења и испоруке робе и
пошиљака.
42 софтвер у виду сервиса (саас); платформа као
услуга (паас); развој рачунарских платформи;
пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене мрежне
софтверске
апликације;
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговања; услуге кодирања података;
дизајнирање рачунарског софтвера; развој софтвера
у оквиру издавања софтвера, одржавање рачунарског
софтвера; инсталирање рачунарског софтвера.
(210) Ж- 2021-1480
(220) 25.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

(531) 01.15.21; 26.05.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) црвена, плава, зелена
(511) 5 дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
32 безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна
пића; пића од воћа и воћни сокови; сирупи и други
препарати за прављење напитака; минералне и содне
воде; енергетска пића.
(210) Ж- 2021-1483
(220) 26.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) CenturyLink Communications, LLC, 100
CenturyLink Drive, Monroe, Louisiana 71203, US
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Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црна
(511) 38 консултације у вези са телекомуникацијама;
пружање информација у области телекомуникација;
услуге VOIP
телекомуникације; изнајмљивање
апарата и инсталација за телекомуникације;
електронски пренос података, порука, графике,
слика, и информација; услуге дељења фотографија
преко п2п мреже, наиме, електронски пренос
датотека са дигиталним фотографијама између
корисника интернета; пружање приступа рачунару,
електронским и онлајн базама података; услуге
емитовања звука, текста и видео садржаја преко
рачунара или других мрежа за комуникацију,
укључујући отпремање, постављање, приказивање и
електронски пренос података, информација, аудио и
видео снимака; обезбеђивање приступа услугама
онлајн
мрежа;
обезбеђивање
приступа
мултимедијалном сардржају онлајн; обезбеђивање
приступа електронским сајтовима које укључују
садржај, вебсајтове и портале; пренос видео
садржаја,
филмова,
цртежа,
слика,
текста,
фотографија, игара, садржаја које су корисници
креирали, аудио садржаја и информација преко
интернета; услуге пружања информација, савета,
консултација у вези са горе наведеним; услуге
комуникације, наиме, обезбеђивање приступних
тачака за мрежу преко којих информације на
глобалној рачунарској информационој мрежи
прелазе
са
једног
глобалног
рачунарског
информационог пружалаца мрежних услуга ка
другом; услуге комуникације, наиме пренос аудио и
видео сигнала путем телекомуникационих мрежа,
бежичних комуникационих мрежа, интернета, мрежа
информационих услуга, и мрежа са подацима;
дигитално емитовање телевизијских програма и
филмова преко глобалне рачунарске мреже;
електронски стриминг и пренос аудио и видео
порука и слика на интернету или интранету;
електронски пренос порука и података; услуге
емитовања
интерактивне
телевизије;
услуге
емитовања телевизије преко интернет протокола
IPTV); пренос информација на основу локације;
услуге личне комуникације; обезбеђивање приступа
подручним мрежама високе брзине и глобалној
рачунарској информационој мрежи; обезбеђивање
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Ж
приступа телевизији преко интернет протокола
(IPTV); електронски стриминг и пренос порука и
података; обезбеђивање VPN(виртуелна приватна
мрежа) услуга; обезбеђивање објеката и опреме за
услуге приступа телекомуникацијама; обезбеђивање
објеката и опреме за видео конференције и
конференције путем телеприсутности; услуге
умрежавања
за
испоруку садржаја,
наиме,
достављање садржаја за друге; пружање услуга
гласовне комуникације преко интернета; услуге
преусмеравања протокола по започетој сесији (SIP);
услуге телекомуникације, наиме, телефон у облаку,
слање гласовних и електронских порука преко
телефона, телеконференције и видео конференције, и
комуникација
мобилним
телефонима;
услуге
телекомуникације, наиме, услуге бирања бројева за
приватне телефонске централе (PBX) и бежичне
услуге за приватне телефонске централе (PBX);
услуге телекомуникационих мрежних пролаза;
телекомуникационе услуге, наиме, исдн услуге;
телекомуникационе услуге, наиме, пренос видео
садржаја и података који је омогућен употребом
дистрибутивних објеката телевизије засноване на
интернет
протоколу
(IPTV);
услуге
телеконференција и видео конференција; услуге
телефонских подсетница; услуге комуникације
телефонијом; услуге телевизијских преноса и услуге
сателитских преноса; услуге мултиплексирања са
временском поделом (TDM), наиме обезбеђивање
преноса вишеструко дигитализованих података,
гласа и видео сигнала помоћу широкопојасних
мрежа; услуге гласа преко интернет протокола;
обезбеђивање објеката, опреме и гласа, података,
графика, слика, и аудио и видео транспортних
комуникационих услуга за употребу од стране
пружалаца услуга у облаку; комуникационе услуге
које могу да врше пребацивање између бежичне и
жичне везе; телекомуникационе услуге, наиме,
обезбеђивање мултимедијалних телеконференција и
видео конференција које су засноване на интернету и
које дозвољавају симултано и асинхроно прегледање,
дељење, измењивање, и дискусију о документима,
подацима, и сликама учесника преко интернет
претраживача; услуге емитовања на интернету,
наиме, емитовање и стримовање аудио и видео
снимака живих догађаја и састанака за учеснике на
даљину, и онлајн дистрибуција материјала у вези са
истим; телекомуникационе услуге, наиме, услуге
гласовног телефона на локалном нивоу и на великим
удаљеностима, услуге факсимила и преноса
података; телекомуникационе услуге, наиме, услуге
гласовне
поште;
обезбеђивање
приступа
корисницима глобалној рачунарској мрежи за
кориснике трећих страна; обезбеђивање услуга
видео, гласовног и преноса података преко
телекомуникационог хардвера и опреме; услуге
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управљања телекомуникационом мрежом, наиме,
вођење телекомуникационих система и мрежа за
друге; услуге емитовања телевизије; услуге
емитовања звука, текста, и видео садржаја преко
рачунара или других комуникационих мрежа,
укључујући отпремање, постављање, приказивање и
електронски пренос података, информација, аудио и
видео
записа;
обезбеђивање
приступа
мултимедијалном садржају онлајн.
(210) Ж- 2021-1485
(220) 27.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) GAP (ITM), INC., , 2 Folsom Street, San
Francisco, , CA 94105, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

GAP
(511) 9 апарати и инструменти научни, наутички,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
детектовање, инспекцију, преглед, спасавање и
подучавање; апарати и инструменти за спровођење,
пребацивање,
трансформацију,
акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за
снимање, пренос, репродукцију или обраду звука,
слика или података; снимљени и преносиви медији,
рачунарски софтвер, празни дигитални или аналогни
медији за снимање и складиштење; механизми за
апарате на новчиц́е; касе, рачунски уређаји;
рачунари и рачунарски периферни уређаји;
ронилачка одела, маске за рониоце, чепиц́и за уши за
рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче,
рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно
пливање; апарати за гашење пожара; нумерички и
магнетни носачи података, фонографске плоче,
касете, футроле и омоти за мобилне телефоне,
преносни медијски плејери, слушалице; опрема и
рачунари за обраду података; софтвер, рачунарске
меморије, модеми; видео дискови, оптички и
нумерички
дискови,
тастатуре,
рачунарски
терминали,
екрани,
рачунарски
штампачи;
телематски апарати; електронске брошуре које се
могу преузети; заштитна одец́а, обуц́а, покривала за
главу, кациге, рукавице, појасеви и наочаре;
адаптери за путовања; торбе за лаптоп; футроле за
персоналне дигиталне асистенте; футроле за таблете;
слушалице и слушалице са микрофоном, укључујуц́и
бежичне слушалице и слушалице са микрофоном;
заштитне маске; заштитне маске за лице за
спречавање несрец́а или повреда; електричне браве;
мерне кашике, мерне чаше; кухињски тајмери;
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футроле за лаптоп рачунаре; футроле за тачпедове
(електронске); футроле за електронске ноутбуке;
прибор за рачунаре.
(210) Ж- 2021-1488
(220) 30.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Димитрије Јанковић, Змај Јовина 23, 34300,
Аранђеловац, RS
(740) Адв. Милош Протић, Османа Ђикића 32,
11000, Београд
(540)

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

STARBUCKS ODYSSEY BLEND
(511) 30 кафа од млевеног и целог зрна; пића на бази
кафе; мешавина пића на бази кафе.
(210) Ж- 2021-1493
(220) 30.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via
Mantova 166, Parma PR, IT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GEST LJUBAVI

(531) 24.15.05; 24.15.15; 24.17.08; 27.05.01; 27.05.15;
27.07.25; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, црна
(511) 25 одећа.
37 чишћење зграда [спољних површина].
41 фотографисање.
(210) Ж- 2021-1490
(220) 27.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) LOVERAMICS LIMITED, 7th Floor, Fortis
Tower, 77 Gloucester Road, Wan Chai, HK
(740) Митић Д. Милош, НБ ГП Апартмани
Владимира Поповића 6, 11070, Београд
(540)

LOVERAMICS
(511) 21 кућни или кухињски прибор и посуде;
посуде за храну, посуђе за кување, шерпе, тигањи;
необрађено или полуобрађено стакло (осим стакла
које се користи у згради); наочаре, порцелан и
земљано посуђе које није укључено у друге
категорије; посуђе за столове, осим ножева,
виљушака
и
кашика;
сервиси за чај [посуђе за столове]; сунђери; четкице;
шоље; посуде са топлотном изолацијом; прибор за
кување,
неелектрични;
филтери
за
кафу,
неелектрични; млинови за кафу, за ручно
коришћење; чајници; инфузери чаја; цедиљке за чај;
и тацне за кућну употребу.
(210) Ж- 2021-1491
(220) 30.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South
, Seattle, Washington 98134, US

ЗИС / RS / IPO

(511) 29 месо; риба; живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи; мермелада; јаја; млеко
и млечни производи; јестива уља и масти; инћуни,
неживи; припремљени бујон; супе; кавијар; воће у
конзерви; поврће у конзерви; сир; милк шејк; воћни
чипс; залеђено воће; воће, конзервисано; воће
конзервисано у алкохолу; кувано воће; смрзнуто
воће; конзервисане печурке; желатин; воћни желе;
препарати за супу од поврћа; конзервисано поврће;
кувано поврће; сушене махунарке; конзервисано
сочиво; салате од воћа; салате од поврћа; маргарин;
мућена павлака, шлаг; павлака [млечни производ];
чипс од кромпира; нискокалорични чипс од
кромпира; конзервисана риба; живина (нежива);
састојци за припремање супе; грицкалице на бази
воћа; сокови од поврћа за кување; сок од парадајза за
кување; јогурт.
30 кафа; чај; какао и замене за кафу; пиринач;
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб; пецива и слаткиши; сладоледи; шећер; мед;
златни сируп [шећерни сируп], меласа; квасац;
прашак за пециво; со; сенф; сирће; сосови [додаци
храни]; зачини; лед за освежавање; храна на бази
овса; скробна храна; скроб за јело; семе аниса; семе
звездастог аниса; додаци јелима; ароме за кафу;
ароме, које нису етарска уља; биљне ароме за пића
(изузев етарских уља); ароме за колаче, изузев
етарских уља; овсено брашно; високопротеинске
плочице од житарица; штапови од слатког корења
[посластица]; пића на бази какаоа; пића на бази кафе;
пића на бази чоколаде; напици од чаја; бикарбона
сода за кување; пти-бер кекс; слаткиши; слатке
земичке, колачићи; пудинг; какао; какао напици са
млеком; пића од кафе са млеком; непржена кафа;
цимет [зачин]; карамеле [бомбоне]; зачински додаци;
крекери; кус-кус [гриз]; колачи од бисквита;
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Ж
пшенично брашно; брашно; воћни желе [слаткиши];
лед; прашак за пециво; макарони; мајонез; двопек; хлеб
без квасца; хлебне мрвице; векне хлеба; тестенина;
песто; пице; препарати од житарица; равиоли;
кухињска со; умак од парадајза; умак, сос од соје;
преливи за салату; сендвичи; зачинска паприка; гриз;
кукурузни гриз; грицкалице на бази житарица;
грицкалице на бази пиринча; сорбеи [ледени]; шпагети;
сосови за месо [умаци]; сосови за тестенине; резанци;
тарт [слатка пита без горње коре]; резанци за супу;
шафран [зачин]; ђумбир [зачин].
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај;
кафићи;
кафетерије;
изнајмљивање
привременог смештаја; услуге кантина; услуге
резервисања хотела; резервисање привременог
смештаја;
резервисање
пансиона;
ресторани;
самоуслужни ресторани; хотели; услуге барова;
услуге кампова за одмор [смештај]; кетеринг хране и
пића; мотели; снек барови.
(210) Ж- 2021-1494
(220) 30.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455,
Rotterdam 3013 AL, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ICESKIMO
(511) 30 сладолед; водени сладоледи; смрзнути
кондиторски производи.
(210) Ж- 2021-1495
(220) 30.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itamishi, Hyogo, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ATTACK THE DESERT
(511) 12 аутомобилске гуме; унутрашње гуме за
возила; точкови за аутомобиле.
(210) Ж- 2021-1497
(220) 31.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
KENTDRUK - ZBIEGNIEW SROCZYNSKI,
UL.KONOPNICKIEJ 6, , 32-650 KETY, PL
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Нови Београд
(540)

GOLDEN TUBE
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(511) 34 папир за цигарете; блокови папира за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за дуван и
цигарете; папир за
уснице за цигарете;
хидроскопски папир ѕа дуван; упијајући папир за
дуванске луле; кутије за дуван, и хумидори, кутије за
чување цигара и цигарета; кутије за цигаре; кутије за
цигарете, табакере; пепељаре за пушаче; замена за
дуван, која није за употребу у медицини; замена за
дуван; дуван и дувански производи (укључујући
замену за дуван); усници за цигарете и цигаре.
(210) Ж- 2021-1498
(220) 31.08.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) DANIV Health d.o.o. Beograd-Vračar,
Кичевска 1, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јана Полак, Проте Матеје 30/6, 11000,
Београд
(540)

(531) 25.07.25; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) PANTONE 482C, PANTONE 4725C
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају у
индустрији, науци, фотографији, пољопривреди,
хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке
смоле, непрерађене пластичне материје; ђубрива;
смеше за гашење ватре; препарати за каљење и
заваривање; хемијске супстанце за очување
намирница; материје за штављење; лепљиве
супстанце које се употребљавају у индустрији.
2
фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске 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.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти; вештачки удови, очи и зуби;
ортопедски артикли; хируршки материјали за
зашивање.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске
и
културне
активности.
44
медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; агрикултурне и шумарске услуге.
(210) Ж- 2021-1499
(442) 29.10.2021.

(220) 31.08.2021.
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(731) TOUCH ME SOFT d.o.o. Beograd-Novi
Beograd, Милутина Миланковића 11б, 11073,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

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

Trafft
(511) 9 рачунарски програми, снимљени; рачунарски
програми, који се могу преузимати; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарски софтвер за аутоматизацију складиштења
података; рачунарски софтвер за употребу у
аутоматизацији и управљању пословним процесима.
35 услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
компјутерско управљање подацима; прикупљање
информација
у компјутерске
базе
података;
системација информација у компјутерским базама
података; пружање пословних информација путем
интернет странице; услуге подсећања на уговорене
састанке [канцеларијски послови]; помоћ у пословном
управљању; пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
оглашавање; рекламирање; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; прикупљање
статистичких података; саветодавне услуге у
пословном управљању; услуге управљања пословним
процесом;
услуге
пословног
управљања,
администрације
и
информисања;
управљање
омпјутеризованом базом података.
41 резервације концерата; резервисање карата за
позоришне представе; резервисање места на
концертима; услуге резервисања и куповине карата
за догађаје из области забаве; услуге резервисања и
куповине карата за догађаје из области културе;
услуге резервисања и куповине карата за музичке
концерте; услуге резервисања и куповине карата за
позоришне представе; услуге резервисања и
куповине карата за рекреативне и забавне догађаје;
резервација карата и услуге резервисања за забавне,
спортске и културне догађаје.
42 софтвер у виду сервиса [SaaS]; платформа као
услуга [PaaS]; развој рачунарских платформи;
рачунарство у облаку; изнајмљивање рачунарског
софтвера; израда и одржавање веб страница за друге;
сервер хостинг; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова]; изнајмљивање веб сервера; чување резервне
копије података ван мреже; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; консултантске услуге у области
аутоматизације канцеларије и радног места.

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.04
(591) плава
(511) 35 услуге саветовања у вези са маркетингом;
саветовање и консултације у вези са пореским
пријавама; ревизија пословања; пословно саветовање,
управљање, планирање и надзор; управљање
пословима франшиза; пословни савети и консултантске
услуге у вези са франшизама; савети и консултантске
услуге у вези са пословним управљањем привредним
субјектима из области прометовања медицинском
опремом и медицинским услугама.
36 финансијско саветовање у вези са опорезивањем;
услуге осигурања; посредовање и консултације у
осигурању; услуге финансијске процене капитала,
имовине и некретнина; саветовање из области
банкарства и банкарских услуга; саветовање о
финансијским питањима, наиме, припрема и праћење
буџета, припрема и анализа финансијских извештаја.
42 развој, инсталирање и одржавање рачунарског
софтвера за управљање финансијама.
43 консултантске услуге у области кетеринга хране
и пића и пружања привременог смештаја.
45 услуге правног саветовања; услуге посредовања у
правним поступцима; услуге посредовања у
купопродаји
привредних
субјеката;
услуге
посредовања у области франшиза; консултације о
интелектуалној својини.
(210) Ж- 2021-1502
(220) 01.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) DOCLOOP DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Бежанијски зимовник 1а, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Јован Б. Вучковић, Адмирала Гепрата
15/6, 11000, Београд-Савски венац
(540)

(210) Ж- 2021-1501
(220) 01.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Немања Павловић, Светозара Шемића 60,
26101, Панчево, RS

ЗИС / RS / IPO

83

Гласник интелектуалне својине 2021/10
Intellectual Property Gazette 2021/10

Ж
(531) 26.11.07; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, зелена, црна, бела.
(511) 35 фактурисање.
42 електронско похрањивање података.
(210) Ж- 2021-1506
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ROCKSTAR
(511) 30 ароме за пића, изузев етарских уља.
(210) Ж- 2021-1508
(220) 01.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) La Natura Lifestyle Adria d.o.o. Crvenka,
Максима Горког 9, 25220, Црвенка, RS
(740) Адвокат Мирјана Секулић, Булевар
ослобођења 79, 21101, Нови Сад
(540)

(531) 05.01.01; 05.01.16; 05.03.13; 05.03.15; 06.01.04;
07.11.10; 26.01.13; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, зелена, бела
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
11 апарати и инсталације за осветљавање, грејање,
хлађење, производњу паре, кување, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
30 кафа, чај, какао и замена кафе.
(210) Ж- 2021-1511
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
84

(540)

(531) 26.02.12; 27.05.01; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40 0, HEX
#2fb3a8, RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0,
HEX #65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK
90 57 0 0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плаваCMYK 70 0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236;
љубичаста-CMYK 50 100 0 0, HEX #941b80, RGB
148 27 128, црвена-CMYK 0 100 50 0, HEX #e40050,
RGB 228 0 80
(511) 16 хартија; картон; штампане ствари; фотографије;
канцеларијски материјал канцеларијски; пластични
материјал за паковање; штампарска слова.
35 оглашавање; вођење послова; орханизовање и
управљање пословањем; канцеларисјки послови.
36 обрада плаћања извршених кредитним и платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти.
38 услуге телекомуникација.
41 разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1512
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) 16
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
35 оглашавање; вођење послова; орханизовање и
управљање пословањем; канцеларисјки послови.
36 обрада плаћања извршених кредитним и платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; давање попуста трећим лицима у
објектима кроз употребу чланских карти.
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38 услуге телекомуникација.
41 разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1513
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

Tvoj Centar
(511) 16
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
35 оглашавање; вођење послова; орханизовање и
управљање пословањем; канцеларисјки послови.
36 обрада плаћања извршених кредитним и платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
38 услуге телекомуникација.
41 разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1514
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.09; 26.02.12; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40 0, HEX
#2fb3a8, RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0,
HEX #65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK
90 57 0 0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плаваCMYK 70 0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236;
љубичаста-CMYK 50 100 0 0, HEX #941b80, RGB
148 27 128, црвена-CMYK 0 100 50 0, HEX #e40050,
RGB 228 0 80
(511) 16
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.

ЗИС / RS / IPO

Ж
35 оглашавање; вођење послова; орханизовање и
управљање пословањем; канцеларисјки послови.
36 обрада плаћања извршених кредитним и платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
38 услуге телекомуникација.
41 разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1515
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.08; 26.02.09; 26.02.12; 26.04.10; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40, HEX #2fb3a8,
RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0, HEX
#65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK 90 57 0
0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плава-CMYK 70
0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236; љубичаста-CMYK
50 100 0 0, HEX #941b80, RGB 148 27 128, црвенаCMYK 0 100 50 0, HEX #e40050, RGB 228 0 80
(511) 16
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
35 оглашавање; вођење послова; орханизовање и
управљање пословањем; канцеларисјки послови.
36 обрада плаћања извршених кредитним и платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
38 услуге телекомуникација.
41 разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1516
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
85

Ж
(540)

(531) 26.02.08; 26.02.12; 27.05.01; 29.01.15
(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40, HEX #2fb3a8,
RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0, HEX
#65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK 90 57
0 0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плава-CMYK
70 0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236; љубичастаCMYK 50 100 0 0, HEX #941b80, RGB 148 27 128,
црвена-CMYK 0 100 50 0, HEX #e40050, RGB 228 0 80
(511) 16
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
35 оглашавање; вођење послова; орханизовање и
управљање пословањем; канцеларисјки послови.
36 обрада плаћања извршених кредитним и платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
38
услуге
телекомуникација.
41 разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1517
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Ušće Shopping Center d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 6а, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.12; 29.01.15
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(591) црна-CMYK 0 0 0 90, HEX #7f7e7e, RGB 60 60
59; наранџаста-CMYK 0 55 100 0, HEX #f18700, RGB
241 135 0; жута-CMYK-0 16 100 0, HEX #ffd301,
RGB 255 211 1; резедо-CMYK 70 0 40, HEX #2fb3a8,
RGB 47 179 168; зелена-CMYK 65 0 100 0, HEX
#65b230, RGB 101 178 48; тамно плава-CMYK 90 57
0 0, HEX #0063af, RGB 0 99 185; светло плава-CMYK 70
0 0 0, HEX #10b8ec, RGB 16 184 236; љубичаста-CMYK
50 100 0 0, HEX #941b80, RGB 148 27 128, црвенаCMYK 0 100 50 0, HEX #e40050, RGB 228 0 80
(511) 16
хартија; картон; штампане ствари;
фотографије;
канцеларијски
материјал
канцеларијски; пластични материјал за паковање;
штампарска слова.
35 оглашавање; вођење послова; орханизовање и
управљање пословањем; канцеларисјки послови.
36 обрада плаћања извршених кредитним и платним
картицама; електронски пренос средстава; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; давање попуста трећим лицима у
објектима
кроз
употребу
чланских
карти.
38 услуге телекомуникација.
41 разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1519
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 01.01.14; 26.04.13; 26.04.17; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24
(591)
градиент-#000327-#144372,
#FFFFFF,
#D0D2D3-#FFFFFF
(511) 35
оглашавање; помоћ у пословном
управљању; објављивање рекламних текстова;
рекламирање преко телевизије.
38 емитовање телевизијских програма; емитовање
кабловске телевизије; пренос видео садржаја на
захтев.
41
производња филмова који нису рекламни
филмови; продукција телевизијског програма;
телевизијска забава.
(210) Ж- 2021-1520
(442) 29.10.2021.

(220) 02.09.2021.
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(731) Никита Здилар, Васка Попе 26,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22
(511) 35 обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; услуге посредовања у
трговини; презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало.
(210) Ж- 2021-1521
(220) 03.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

GANIMED
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(210) Ж- 2021-1522
(220) 03.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

LAGUNA

Ж
(511) 16 пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; пластична фолија за
умотавање хране; пластичне фолије за паковање
хране; пластични омотачи за умотавање и паковање
хране; вишенаменске пластичне кесе; кесе од
пластике за паковање; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластични материјали за
паковање.
17 пластичне фолије за паковање, облагање и
пуњење; материјали за непропусно затварање,
заптивање и изоловање; пластични материјали за
пуњење.
29 црева за кобасице, природна или вештачка;
вештачка црева за топљени сир.
31 вештачка црева за храну за кућне љубимце.
(210) Ж- 2021-1528
(220) 03.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300,
Горњи Милановац, RS
(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29,
Београд
(540)

HB
(511) 16 пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; пластична фолија за
умотавање хране; пластичне фолије за паковање
хране; пластични омотачи за умотавање и паковање
хране; вишенаменске пластичне кесе; кесе од
пластике за паковање; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластични материјали за
паковање.
(210) Ж- 2021-1531
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Владимир Бањац, Косте Рацина 24/3, Београд, RS
(740) Бранимир Радовановић, Поштански фах 79,
21120, Нови Сад
(540)

(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(210) Ж- 2021-1527
(220) 03.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300,
Горњи Милановац, RS
(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, Београд
(540)

BS-M
ЗИС / RS / IPO

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) 18 торбе (коверте, кесе) од коже за паковање;
ручне торбице.
28 ролшуе (котураљке).
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Ж
(210) Ж- 2021-1539
(220) 06.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Јелена Теофиловић, Магистралски трг 14,
11080, Земун, RS
(540)

(531) 04.05.05; 27.03.02; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена, црна
(511) 35
ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анкетирање, анализирање и истраживање
тржиша; анкетирање за потребе истраживања
тржишта; вођење програма давања подстицаја
запосленима; дељење реклама преко интернета;
дељење рекламних материјала и материјала за
оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака];
дељење рекламних огласа; дељење рекламног и
промотивног
материјала;
дељење
рекламног,
маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење
рекламног материјала [летака, брошура и штампаног
материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног
материјала и узорака у рекламне сврхе; директан
маркетинг;
компјутеризована
обрада
текста;
маркетинг; непосредно оглашавање; непосредно
оглашавање поштом у циљу привлачења нових
купаца и одржавања постојеће базе купаца;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обајвљивање рекламног материјала;
оглашавање; оглашавање и промотивна продаја у
вези са робом и услугама; оглашавање и промотивна
продаја у вези са робом и услугама доступним на
интернету; онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке
услуге повезивања оглашивача са интернет
страницама; онлајн расподела маркетиншког
материјала; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи;
оптимизација
интернет
странице;
организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби
за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе;
организовање
и
вођење
презентације
производа.анализа
података
добијених
истраживањем тржишта; вођење пословног и
тржишног истраживања и анкетирања; дељење
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материјала за оглашавање путем електронске поште;
дељење реклама за друге преко интернета; дељење
реклама за друге путем мреже за електронску
комуникацију; дељење реклама преко интенет мрежа
за
комуникацију;
директно
оглашавање;
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 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; добротворне услуге, наиме
организовање и спровођење волонтерских програма
и пројеката којима се решавају проблеми заједница;
електронска издања штампаног материјала у
рекламне сврхе; електронско обрађивање података;
интернет маркетинг; истраживање тржишта помоћу
рачунарске базе података; истраживање тржишта у
рекламне сврхе; истраживање
у вези са
рекламирањем;
компјутеризовано
управљање
пословним подацима; компјутеризовано управљање
централним
и
пословним
датотекама;
компјутеризовано централно управљање подацима;
компјутерски помогнуте услуге пружања пословних
информација
и
пословног
истраживања;
компјутерско управљање подацима; консултативне
услуге које се тичу пословног напредовања;
консултације везане за вођење послова који се
односе на стратегију, рекламирање, производњу,
особље и малопродају; консултације које се односе
на оптимизацију софтвера за преглед интернета за
промотивне продаје; консултације у вези са
пословним
организовањем;
маркетиншко
истраживање и студије; обрада текста; обрађивање
података;
одржавање
регистра
информација;
организовање и спровођење промотивних догађаја;
организовање претплате на електронске стрипове за
друге; организовање претплате на књиге, рецензије,
новине или стрипове за друге; организовање
привременог ангажовања особља за потребе рада
канцеларије; организовање програма лојалности
потрошача у комерцијалне, промотивне и рекламне
сврхе; писање рекламних текстова; писање текстова
за промотивне и рекламне сврхе; писање текстова за
рекламне намене; планирање пословних састанака;
пословне и маркетиншке студије; пословно
саветовање који се односи на оглашавање; пословно
саветовање у вези са обрадом података; пословно
саветовање, управљање, планирање и надзор;
пословно умрежавање; пословно управљање;
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пословно управљање и организационо саветовање;
представљање производа у рекламне сврхе;
представљање роба и услуга путем електронских
средстава; презентација предузећа и њихових
производа и услуга на интернету; презентација
предузећа на интернету и другим медијима;
презентација робе; приказивање производа јавности;
прикуљање података у базу података у рачунару;
прикупљање информација у компјутеризоване
регистре; прикупљање информација у компјутерске
базе података; прикупљање и пружање пословних
информација; прикупљање и систематизација
информација у бази података у рачунару;
прикупљање
и
систематизација
писаних
комуникација
и
података;
прикупљање
и
систематизација
података
коришћених
у
електронском преносу; прикупљање података које се
односе на информационе технологије; прикупљање
података о пословању у компјутерску базу података;
прикупљање пословних информација; прикупљање
статистичких информација; припремање аудиовизуелних презентација за рекламне потребе;
припремање
и
прикупљање
пословних
и
комерцијалних
извештаја
и
информација;
припремање маркетиншких извештаја; припремање
маркетиншког материјала; припрема рекламних
кампања;
производња
рекламног материјала;
промовисање роба и услуга за друге на интернету;
промовисање роба и услуга за друге преко глобалне
рачунарске мреже; промовисање робе и услуга
других дељењем ваучера; промотивне и рекламне
услуге;
промотивне
услуге;
промотивно
рекламирање производа и услуга трећим лицима
путем договора о спонзорству и договора о уступању
лиценци у вези са домаћим и страним спортским
догађајима; промотивно рекламирање производа и
услуга трећим лицима путем договора о спонзорству
и договора о уступању лиценци у вези са домаћим и
страним спортским, музичким и осталим догађајима
из области културе; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са музичким догађајима; промотивно рекламне
услуге; промоција добара и услуга других путем
оглашавања на интернет страницама; промоција
посебних догађаја; промоција продаје уз помоћ
аудиовизуелних средстава; промоција рекламних
услуга путем аудиовизуелних средстава; промоција
роба и услуга других путем промотивних рекламних
филмова; промоција роба и услуге других
састављањем и пласирањем реклама у електронским
часописима; промоција робе и услуга других путем
програма картица за попуст; промоција робе и услуга
кроз
спонзорисање
спорских
догађаја;
професионалне пословне консултације; пружање
клијентима информација које се односе на софтвер;
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пружање комерцијалних информација; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима;
пружање комерцијалних информација купцима;
пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне рачунарске мреже; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање маркетиншких извештаја;
пружање маркетиншких услуга из области
друштвених медија; пружање огласног простора на
глобалној рачунарској мрежи; пружање огласног
простора у електронским медијима; пружање помоћи
у области пословне промоције; пружање помоћи у
области пословног управљања; пружање помоћи у
области руковођења пословањем и планирања;
пружање помоћи у управљању пословним
активностима; пружање пословних информација;
пружање пословних информација из области
друштвених
медија;
пружање
пословних
информација из онлајн базе података; пружање
пословних информација преко глобалне рачунарске
мреже; пружање пословних информација путем
интернета;
пружање
услуга
о
пословним
информацијама путем глобалне рачунарске мреже;
пружање услуга о пословном информисању преко
интернета; пружање услуга управљања академским
курсевима који се односе на академске институције;
пружање услуга управљања академским курсевима
који се односе на онлајн регистрацију курса;
развијање промотивних кампања за пословне
делатности; развој и координисање волонтерским
пројектима за добротворне организације; развој
концепта
оглашавања;
развој
маркетиншких
стратегија и концепата; развој пословне стратегије;
развој процеса за анализу и спровођење стратешких
планова и управљачких пројеката; рачунарска обрада
података;
рачуноводство;
рачуноводство
код
електронског преноса средстава; ревизија пословања;
рекламирање; рекламирање за друге на интернету;
рекламирање на интернету за потребе других лица;
рекламирање преко интернета; рекламирање преко
моблиних телефонских мрежа; рекламирање преко
плаката; рекламирање преко свих јавних средстава
комуникације; рекламирање преко телевизије;
рекламирање робе и услуга онлајн продаваца путем
претраживог онлајн водича; рекламне и промотивне
услуге; рекламне и промотивне услуге и
информативне услуге које се на њих односе;
рекламне и промотивне услуге и саветовање у вези
са њима; рекламне, маркетиншке и промотивне
услуге; рекламне услуге и оглашавање; рекламне
услуге и оглашавање преко телевизије, радија или
поште; рекламне услуге које се односе на производе
за стварање визуелног садржаја уживо; рекламне
услуге које се пружају преко интернета; рекламне
услуге путем електронских медија; саветовање које
се односи на промоцију робе; саветовање о
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непосредном маркетингу; саветовање у вези са
обрадом података; саветовање у вези са
оглашавањем; саветовање у вези са пословним
управљањем и организовањем; саветодавне услуге у
вези са организовањем и управљањем пословања;
саветодавне услуге у пословном управљању;
сакупљање информација за потребе тржишног
истраживања; сакупљање података за потребе
тржишног
истраживања;
сакупљање,
систематизација, састављање и анализа пословних
података и информација које су ускладиштене у
компјутерској бази података; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
састављање рекламног садржаја; састављање
рекламног садржаја и реклама; систематизација
података у рачунарској бази података; системација
информација у компјутерским базама података;
спољне услуге [услуге "оутсоурцинг"-а] у смислу
организовања уговора о пружању услуга за друге;
спровођење истраживања на интернету; спровођење
пословних истраживања; статистичко анализирање и
извештавање;
статистичко
процењивање
маркетиншких података; статистичко процењивање
података добијених из истраживања тржишта;
статистичко процењивање података добијених
истраживањем
тржишта;
стратешке
анализе
пословања;
тумачење
података
добијених
истраживањем тржишта; тумачење података из
истраживања тржишта; унос и прикупљање
информација у рачунарску базу података; уношење
информација о компанији у компјутерску базу
података; уношење информација у компјутер;
упоређивање података у рачунарској бази података;
управљање базама података; управљање и
прикупљање компјутеризованих база података;
управљање
компјутеризованим
досијеима;
управљање компјутеризованом базом података;
управљање корисничким услугама; управљање
пословним информацијама; управљање пословним
пројектима; управљање пословним пројектима и
администрација;
управљање
програмима
за
подстицај продаје; управљање трошковима; услуге
велепродаје везане за софтвер; услуге велепродаје
електронских издања који се могу преузети са
интернета; услуге велепродаје компјутерског
софтвера; услуге велепродаје штампаних материјала;
услуге дигиталног оглашавања; услуге заказивања
састанака [канцеларијске услуге]; услуге интернет
промоције рачунарских мрежа и интернет страница;
услуге истраживања које се односе на рекламирање и
маркетинг; услуге истраживања тржишта у вези са
навикама коришћења интернета и лојалности купаца;
услуге компјутеризоване продаје на мало преко
интернета; услуге компјутеризованог вођења
пословних евиденција; услуге малопродаје и
велепродаје за штампане материјале; услуге
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малопродаје које се пружају путем мрежа
компјутерске комуникације; услуге малопродаје
компјутерског софтвера; услуге малопродаје у вези
са електронским издањима која се могу преузимати
са интернета; услуге малопродаје у вези са играма;
услуге малопродаје штампаних материјала; услуге
маркетинга производа; услуге обраде података на
интернету; услуге обраде текста и куцања; услуге
оглашавања и рекламних информација пружених
преко интернета; услуге оглашавања на интернету;
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
анализом пословања; услуге помоћи, саветовања и
консултација у вези са организовањем пословања;
услуге помоћи, саветовања и консултација у вези са
пословним планирањем; услуге помоћи, саветовања
и консултација у вези са пословним управљањем;
услуге пословне истраге оцењивања, стручне
процене, информације и истраживање; услуге
пословног саветовања и информисање; услуге
пословног саветовања које се односи на
рекламирање; услуге пословног управљања и
консултација; услуге преписа конференцијских
позива; услуге преузимања података добијених
истраживањем тржишта; услуге придобијања
потрошача, телефоном или лично; услуге рекламе и
маркетинга; услуге рекламирања преко интернета.
38
омогућавање приступа електронској онлајн
мрежи за проналажење информација; аудио, видео и
мултимедијско емитовање садржаја путем интернета
и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање;
аудио емитовање путем интернета; аудио емитовање
путем интернета и других комуникацијских мрежа;
аутоматски пренос дигиталних података путем
телекомуникацијских канала; бежични електронски
пренос информација; бежични електронски пренос
података; бежични електронски пренос слика;
бежични електронски пренос факсова; бежични
пренос података путем дигиталне мобилне
телефоније; бежични пренос података путем
интернета; бежично емитовање; видео емитовање;
видео емитовање и пренос кинематографских
филмова и филмова путем интернета; видео
емитовање путем интернета; видео пренос путем
дигиталних мрежа; дигитални пренос података;
дигитални пренос података путем интернета;
дигитални пренос порука; дигитални пренос слика;
дигитални трансфер података; дигитално аудио
емитовање; електронска достава слика и фотографија
путем глобалне рачунарске мреже; електронска
комуникација путем причаоница, линија за ћаскање
интернет форума; електронска размена података
смештених у базе података којима је могуће
приступити путем телекомуникацијских мрежа;
електронска размена порука путем линија за
ћаскање,
причаоница
и
интернет
форума;
електронски и дигитални пренос гласа, података,
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слика, сигнала и порука; електронски пренос аудио,
видео и осталих података и докумената између
рачунара;
електронски
пренос
дигиталних
фотографских
докумената
између корисника
интернета; електронски пренос звука, слика и других
података и информација свих врста; електронски
пренос звука, слика и других података и
информација
свих врста
путем
интернета;
електронски пренос инстант порука; електронски
пренос инстант порука и података; електронски
пренос информација; електронски пренос и поновни
пренос звука, слике, докумената, порука и података;
електронски пренос и стриминг дигиталних
медијских садржаја за друге путем глобалне и
локалне рачунарске мреже; електронски пренос
комуникације путем факса; електронски пренос
података;
електронски
пренос
података
и
докумената; електронски пренос података и
докумената
међу рачунарским
корисницима;
електронски пренос података и докумената путем
електронских уређаја; електронски пренос података
и докумената путем рачунарских теминала и
електронских уређаја; електронски пренос порука;
електронски пренос порука и података; електронски
пренос слика; електронски пренос слика и
фотографија путем глобалне рачунарске мреже;
електронски пренос слика, фотографија, графичких
слика и илустрација путем глобалне рачунарске
мреже; електронски пренос фотографија; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; емитовање аудио-визуелних садржаја
путем интернета; емитовање видео записа путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
емитовање видео и аудио програма путем интернета;
емитовање видео и аудио садржаја путем интернета;
емитовање програма путем глобалне рачунарске
мреже; емитовање програма путем интернета;
емитовање путем глобалне рачунарске мреже;
емитовање путем интернет протокола; интерактивни
пренос видео записа путем дигиталних мрежа;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникација путем виртуелне приватне мреже
[впн]; комуникација путем радио, телеграфског,
телефонског и телевизијског преноса; комуникација
путем система електронске поште; комуникације
мобилним
телефонима;
комуникације
путем
аналогних и дигиталних рачунарских терминала;
комуникације путем електронских средстава;
омогућавање приступа форумима на интернету;
омогућавање телекомуникацијских повезивања на
интернет;
омогућавање
телекомуникацијских
повезивања на интернет или базе података;
омогућавање телекомуникацијског повезивања на
гобалне комуникацијске мреже или базе података;
омогућавање телекомуникацијског приступа аудио
садржајима који се пружају путем интернета;
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пружање онлајн платформи за интеракцију са
осталим рачунарским корисницима у реалном
времену; пружање онлајн приступа подацима;
пружање онлајн услуга причаоница за пренос порука
међу корисницима рачунара; пружање онлајн услуга
причаоница и дискусија; пружање онлајн услуга
причаоница и електронских огласних табли за
пренос порука међу корисницима у области од
општег интереса; пружање приступа базама података
на интернету; пружање приступа глобалној
компјутерској мрежи; пружање приступа интернет
порталима; пружање приступа линијама за ћаскање,
причаоницама и форумима путем мобилног
интернета; пружање приступа мобилним интернет
платформама;
пружање
приступа
мобилним
интернет порталима; пружање приступа онлајн
форумима; пружање услуга онлајн дискусије;
рачунарска међукомуникација; рачунарски подржан
података и слика; рачунарски подржан пренос
података; рачунарски подржан пренос порука;
рачунарски
подржан
пренос
слика;
слање
електронских порука; слање електронских порука
путем интернет страница; слање и примање
електронских порука; слање порука; слање порука
путем вебсајта; слање, примање и прослеђивање
електронских
порука.омогућавање
приступа
електронској онлајн мрежи за проналажење
информација;
бежични
електронски
пренос
гласовних сигнала; бежични електронски пренос
гласовних сигнала, података, факсимила, слика и
информација; бежични пренос података путем
бежичних
апликацијских
протокола
[wап];
електронска испорука докумената; електронски
пренос аудио, видео и осталих података и
докумената између п2п мреже; електронски пренос
дигиталних фотографских докумената између
корисника
интернета;
електронски
пренос
дигиталних фотографских докумената путем п2п
мреже; електронски пренос докумената; електронски
пренос података и докумената путем рачунарских
терминала; електронски пренос поште и порука;
електронски пренос рачунарских програма путем
интернета;
електронски
трансфер
података;
електронско чување и прослеђивање порука;
емитовање
мултимедијалних садржаја
путем
интернета;
емитовање
података;
емитовање
телевизијских програма путем интернета; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
емитовање филмских и телевизијских садржаја или
програма, укључујући на интернету, на мобилним
комуникацијским мрежама и другим медијима;
инстант размена порука; интегрисане услуге
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дигиталне мреже [исдн]; интерактивна испорука
видео записа путем дигиталних мрежа; интерактивно
емитовање; интернет комуникација; интернетска
испорука докумената путем глобалне рачунарске
мреже; компјутерски потпомогнут пренос података;
компјутерски потпомогнут пренос порука, података
и слика; комуникација преко мреже оптичких
влакана; комуникација путем виртуелне приватне
мреже [впн]; комуникације путем или између
рачунара и рачунарских терминала; комуникације
путем мултинационалних телекомуникацијских
мрежа;
комуникације
путем
рачунара;
комуникацијске услуге које се пружају путем
интернета;
комуникацијске
услуге
путем
рачунарских мрежа; консултантске услуге које се
односе на пренос података; консултантске услуге на
пољу електронских комуникација; консултантске
услуге на пољу телекомуникација; мрежни пренос
звукова, слика, сигнала и података; мултимедијално
емитовање
путем
интернета;
мултимедијско
емитовање
путем
интернета
и
других
комуникацијских мрежа; обезбеђење корисничког
приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; омогућавање
бежичног приступа интернету за више корисника;
омогућавање интернет приступа базама података;
омогућавање корисничког приступа глобалним
рачунарским мрежама и интернет страницама које
садрже информације о широком распону тема;
омогућавање корисничког приступа интернету
[пружаоци услуга]; омогућавање корисничког
приступа
информацијама
и
информационим
услугама које су доступне на интернету и на другим
рачунарским мрежама; омогућавање корисничког
приступа информацијама на интернету; омогућавање
корисничког приступа платформама на интернету;
омогућавање корисничког приступа порталима на
интернету; омогућавање корисничког приступа
рачунарским програмима на мрежама података;
омогућавање приватних и безбедних електронских
комуникација у реалном времену путем рачунарске
мреже; омогућавање приступа базама података и
информација путем глобалних рачунарских мрежа;
омогућавање приступа базама података на
интернету; омогућавање приступа базама података
на рачунарским мрежама; омогућавање приступа
већег броја корисника глобалним рачунарским
информационим мрежама за пренос и ширење
широке палете информација; омогућавање приступа
глобалној рачунарској информационој мрежи за
више корисника; омогућавање приступа глобалној
рачунарској мрежи; омогућавање приступа глобалној
рачунарској мрежи за више корисника; омогућавање
приступа
електронским
информацијам,
комуникацијама и платформама за трансакције на
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интернету; омогућавање приступа електронским
комуникацијским мрежама; омогућавање приступа
електронским комуникацијским мрежама, интернету
и
екстранетима;
омогућавање
приступа
електронским продавницама [телекомуникације];
омогућавање приступа електронским страницама;
омогућавање приступа електронском тржишту
[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа и изнајмљивање времена за приступ
рачунарској бази података; омогућавање приступа
интернет порталима који нуде програме видео
програма на захтев; омогућавање приступа интернет
страницама за расправе на интернету; омогућавање
приступа интернет страницама на интернету или
било којој другој
комуникацијској
мрежи;
омогућавање приступа интернет страницама, пошти
и информативним порталима; омогућавање приступа
интернет страницама са дигиталном музиком;
омогућавање приступа интернету; омогућавање
приступа интернету и другим комуникацијским
мрежама; омогућавање приступа информацијама на
интернету; омогућавање приступа информацијама на
рачунарским мрежама; омогућавање приступа
информацијама путем интернета; омогућавање
приступа информацијама путем мрежа за размену
података; омогућавање приступа линијама за
ћаскање на интернету; омогућавање приступа
линијама за ћаскање, причаоницама и форумима на
интернету,
укључујући
мобилни
интернет;
омогућавање приступа линијама за ћаскање,
причаоницама и форумима преко интернета;
омогућавање приступа мултимедијалним садржајима
на интернету; омогућавање приступа на захтев
рачунарским програмима на мрежама података;
омогућавање приступа платформама и порталима на
интернету; омогућавање приступа платформама на
интернету; омогућавање приступа платформама на
интернету
за
потребе
размене
дигиталних
фотографија; омогућавање приступа платформама на
интернету, као и на мобилном интернету;
омогућавање приступа подацима или документима
који се чувају електронски у централним датотекама
за консултације на даљину; омогућавање приступа
подацима
на
комуникацијским
мрежама;
омогућавање приступа подацима на рачунарским
мрежама; омогућавање приступа подацима путем
интернета; омогућавање приступа порталима за
дељење видео садржаја; омогућавање приступа
порталима на интернету; омогућавање приступа
причаоницама на интернету; омогућавање приступа
рачунарским
базама
података;
омогућавање
приступа рачунарским мрежама; омогућавање
приступа рачунарским програмима на мрежама за
размену
података;
омогућавање
приступа
телекомуникацијским
каналима
за
услуге
телешопинга;
омогућавање
приступа
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телекомуникацијским
мрежама;
омогућавање
приступа телекомуникацијској инфраструктури за
друге кориснике; омогућавање телекомуникацијских
повезивања на базе података; омогућавање
телекомуникацијских повезивања на интернет у
кафићима;
омогућавање
телекомуникацијског
приступа видео и аудио садржајима који се пружају
путем онлајн услуга видеа на захтев; омогућавање
телекомуникацијског приступа видео садржајима
који се пружају путем интернета; омогућавање
телекомуникацијског
приступа
телевизијским
програмима који се пружају путем услуге видеа на
захтев; омогућавање телекомуникацијског приступа
филмским и телевизијским програмима који се
пружају путем услуге видеа на захтев; онлајн пренос
података; пренос аудио, видео садржаја и података
путем кабловске мреже, сателита, рачунарских
мрежа, телефонских линија и исдн линија; пренос
аудио и видео садржаја путем интернета; пренос
аудио и видео садржаја путем рачунарских мрежа;
пренос аудио података; пренос аудио података путем
интернета; пренос аудио садржаја; пренос аудио
садржаја путем интернета; пренос берзанских
информација путем телекомуникацијских медија;
пренос видео података; пренос видео података путем
интернета; пренос видео порука; пренос видео
садржаја; пренос видео садржаја на захтев; пренос
видео садржаја путем интернета; пренос графике на
мобилне телефоне; пренос дигиталних датотека;
пренос дигиталних информација; пренос електронске
поште; пренос електронских података; пренос
електронских порука; пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и
покретних слика, текста и података; пренос,
емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја,
непокретнх и покретних слика, текста и података у
реалном времену; пренос звука, видео записа и
информација; пренос звука и визуелних записа путем
мрежа; пренос звука и слика између мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика
путем интерактивних мултимедијалних мрежа;
пренос звука и слике путем сателита; пренос звука и
слике
путем
сателита
или
интерактивних
мултимедијских мрежа; пренос звука, слике и
података путем интернета; пренос звука, слике и
података у виду сигнала; пренос звучних сигнала;
пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глбалне рачунарске мреже
или интернета; пренос и дистрибуција података
путем глобалне рачунарске мреже; пренос инстант
порука; пренос информација; пренос информација
базе података путем телекомуникацијских мрежа;
пренос информација и података путем интернета;
пренос информација и података путем компјутерских
мрежа; пренос информација и података путем онлајн
услуга; пренос информација и података путем онлајн
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услуга и интернета; пренос информација и података
путем рачунарских мрежа и интернета; пренос
информација на аудио-визуелном пољу; пренос
информација о широком опсегу тема; пренос
информација о широком опсегу тема, укључујући
онлајн и преко глобалне рачунарске мреже; пренос
информација путем бежичних мрежа; пренос
информација путем дигиталних мрежа; пренос
информација путем електронских комуникацијских
мрежа; пренос информација путем интернета; пренос
информација путем компјутерских мрежа; пренос
информација путем националних и међународних
мрежа; пренос информација путем онлајн услуга;
пренос информација путем рачунара који су
повезани на исту телематску мрежу; пренос
информација путем рачунарских мрежа; пренос
информација, укључујући интернет странице,
рачунарске програме и било које друге податке;
пренос и пријем информација базе података путем
телекомуникацијских мрежа; пренос и ширење
информација и података путем рачунарских мрежа и
интернета; пренос компјутеризованих података;
пренос кратких порука; пренос мултимедијалног
садржаја путем интернета; пренос података; пренос
података, аудио, видео и мултимедијалних датотека;
пренос података, аудио, видео и мултимедијалних
датотека, укључујући датотеке које се могу
преузимати и датотеке које се преносе стримингом
преко глобалне рачунарске мреже; пренос података
електронским путем; пренос података електронском
поштом; пренос података, звука и слике; пренос
података и гласовних датотека путем електронске
поште; пренос података између умрежених
компјутерских система; пренос података и
информација помоћу рачунара и средстава
електронске комуникације; пренос података и
информација путем компјутера; пренос података
кроз системе за видео комуникацију; пренос
података, порука и информација; пренос података
путем интернета; пренос података путем компјутера;
пренос података путем компјутерских мрежа; пренос
података путем онлајн услуга; пренос података
путем рачунарских мрежа; пренос података путем
телекомуникација;
пренос
података
путем
телекомуникационих
мрежа;
пренос
подкаст
садржаја; пренос порука и слика; пренос порука и
слика између мобилних телекомуникационих
уређаја; пренос порука и слика помоћу рачунара;
пренос порука и слика посредством рачунара; пренос
порука и слика путем компјутерских мрежа; пренос
порука и слика путем мобилног телефона; пренос
порука, података и садржаја путем интернета и
других комуникацијских мрежа; пренос порука,
података и садржаја путем интернета и других
рачунарских и комуникацијских мрежа; пренос
порука помоћу рачунара; пренос порука путем
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електронских медија; пренос порука путем
интернета; пренос порука путем компјутерских
мрежа; пренос програма рекламног садржаја и
медијског вида комуникације рекламног саджаја
путем дигиталних комуникационих мрежа; пренос
рачунарских података; пренос садржаја који су
створили корисцници путем интернета; пренос
сигнала у виду података; пренос слика између
мобилних телекомуникационих уређаја; пренос
слика путем рачунара; пренос сликовног и говорног
садржаја путем интернета; пренос сликовног
садржаја путем интернета; пренос стримованог звука
и аудиовизуелних снимака путем интернета; пренос
текста; пренос текста путем интернета; преношење
текстуалног
садржаја
дигиталним
путем;
прикупљање и пренос електронских порука; приступ
и комуникацијске услуге на интернету и путем
интранета; приступ комуникацијским интернет
везама помоћу којих се корисник пребацује са једне
интернет странице на друге локалне и глобалне
интернет странице; прослеђивање порука свих врста
на интернет адресе [wеб мессагинг]; пружање
"фраме релаy" услуга повезивања ради преноса
података; пружање брзог приступа глобалној
рачунарској информацијској мрежи; пружање брзог
приступа интернету; пружање брзог приступа
рачунарским мрежама; пружање вишекорисничког
приступа власничкој збирци информација путем
глобалних рачунарских информацијских мрежа;
пружање интерактивног онлјан форума за потребе
пружања емоционалне подршке пацијентима
оболелим од рака и њиховим породицама; пружање
интернет лист сервера за пренос порука међу
рачунарским корисницима; пружање информација о
бежичним комуникацијама; пружање информација у
области телекомуникација; пружање корисничког
приступа
онлајн
страницама
које
садрже
информације о широком спектру тема; пружање
међународних
телекомуникацијских
услуга;
пружање обавештења путем електронске поруке
везано за измене процена које могу утицати на
финансијски
портфолио;
пружање
приступа
електронскими базама података; пружање приступа
компјутерским, електронским и онлајн базама
података; пружање приступа огласним таблама;
пружање приступа онлајн причаоницама; пружање
приступа подацима и информацијама на интернету;
пружање приступа порталима на интернету, као и на
интернету на мобилном телефону; пружање
приступа причаоницама; пружање приступа путем
мреже података софтверу за приступ интернету;
пружање приступа собама за ћаскање; пружање
приступа услугама блогова, причаоница, огласних
табли и дискусија; пружање средстава и опреме за
одржавање видео конференција; пружање средстава
и опреме за одржавање телеконференција; пружање
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телекомуникационог приступа видео и аудио
садржају; пружање услуга бирања везе и наменског
прикључка интернету за више корисника; пружање
услуга гласовне комуникације путем интернета;
пружање услуга гласовних причаоница; пружање
услуга електронске поште; пружање услуга
електронске поште и слања инстант порука; пружање
услуга електронских интернет огласнх табли за
пренос порука међу рачунарским корисницима;
пружање услуга за одржавање видео конференција;
пружање услуга интернет форума; пружање услуга
интернет форума за пренос порука, коментара и
мултимедијалних садржаја међу корисницима;
пружање услуга интернет форума за пренос порука
међу рачунарским корисницима; пружање услуга
комуникације путем радиа и мобилних телефона;
пружање услуга комуникације путем радиа и
мобилних телефона у добротворне сврхе; пружање
услуга кратких гласовних порука [всмс]; пружање
услуга линија за ћаскање на интернету; пружање
услуга онлајн причаоница; пружање услуга онлајн
соба за ћаскање; пружање услуга онлајн форума;
пружање услуга преноса текстуалног садржаја у
реалном времену; пружање услуга причаоница за
пренос порука, коментара и мултимедијалних
садржаја међу корисницима; пружање услуга
причаоница и форума на интернету; пружање услуга
причаоница на интернету за повезивање на
друштвеним мрежама; пружање услуга причаоница
на интернету и електронских огласних табли за
пренос порука међу рачунарским корисницима;
рачунарске комуникацијске услуге; рачунарски
пренос информација; саветодавне и консултантске
услуге које се односе на бежичне комуникације;
саопштавање
информација
путем
рачунара;
саопштавање података путем електронске поште;
сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике,
сигнала и података; слање, примање и прослеђивање
електронских порука; стриминг аудио, визуелног и
аудио-визуелног
материјала
путем
глобалне
рачунарске мреже; стриминг [проток] аудио и видео
материјала на интернету; стриминг [проток] аудио
материјала на интернету; стриминг [проток] видео
материјала на интернету; стриминг [проток]
података; телекомуникације; телекомуникацијске и
комуникацијске услуге; телекомуникацијске услуге
које се пружају путем интернета, интранета и
екстранета; телекомуникацијске услуге које се
пружају путем интернет платформи и портала;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
оптичких,
бежичних
и
кабловских
мрежа;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
платформи и портала на интернету и других медија;
телекомуникацијске услуге омогућавања приступа
глобалној рачунарској мрежи за већи број корисника;
трансфер електронских података; услуге аудио и
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видео емитовања садржаја путем интернета; услуге
бежичне гласовне поште; услуге бежичног
дигиталног
преноса
порука;
услуге
веб
конференција; услуге видео, аудио и телевизијског
стриминга; услуге видеоконференција; услуге
видеотекста; услуге гласовног бирања; услуге
говорне
поште;
услуге
дигиталне
мрежне
телекомуникације; услуге дигиталног преноса;
услуге дигиталног преноса аудио и видео података;
услуге
електронске
комуникације;
услуге
електронске поште; услуге електронске поште и
преноса путем факсимила; услуге електронске поште
и сандучета; услуге електронске поште и слања
порука; услуге електронске размене података [еди];
услуге електронског билтена [телекомуникационе
услуге]; услуге електронског преноса порука; услуге
емитовања; услуге емитовања и омогућавање
телекомуникацијског приступа видео и аудио
садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев
путем интернета; услуге интерактивне комуникације;
услуге интерактивног видеотекста; услуге интернета
и дигиталног преноса за аудио, видео или графичке
податке; услуге интернетског емитовања; услуге
интернетског слања порука; услуге интернет
телефоније; услуге комутационих система; услуге
преноса видео садржаја на захтев које се пружају
путем нтернета; услуге преноса и комуникације
видео и аудио записа; услуге преноса и пријема
података путем средстава за телекомуникацију;
услуге преноса података путем електронске мреже;
услуге преноса телевизије путем интернета [иптв];
услуге причаоница за друштвене мреже; услуге
прослеђивања
електронске
поште;
услуге
прослеђивања
преноса;
услуге
пружања
интернетских услуга [исп]; услуге пружаоца
интернет услуга; услуге размене веб порука; услуге
размењивања текстуалних и нумеричких дигиталних
порука; услуге рачунарске комуникације за пренос
информација; услуге сигурне електронске поште;
услуге слања кратких порука [смс]; услуге
текстуалних порука; услуге телевизијског емитовања
за мобилне телефоне; услуге телеконференција;
услуге телеконференција и видеоконференција;
услуге телеприсутности на конференцијама; услуге
телетекста и интерактивног емитовања; услуге
телефонирања преко приватних телефонских
централа; услуге фокусираног емитовања видео
садржаја; форуми [причаонице] на друштвеним
мрежама; шифровани електронски пренос и
испорука сачуваних података.
41 академско менторство деце школског узраста;
вођење забавних активности; вођење забавних
догађаја; вођење забавних догађаја, културних
догађаја, спортских догађаја уживо, образовних
догађаја, и забавних и културних активности; вођење
забавних догађаја уживо; вођење забавних догађаја
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уживо и филмских фестивала; вођење изложби из
области забаве; вођење културних активности;
вођење културних догађаја; вођење курсева за обуку
у области технологије и иновација; вођење курсева
учења на даљину; вођење обилазака историјских
локалитета у образовне сврхе; вођење обилазака
културних знаменитости у образовне сврхе са
водичем; вођење обилазака музеја у образовне сврхе;
вођење образовних курсева; вођење образовних
семинара; вођење образовних форума уживо; вођење
обука; вођење обуке у склопу кампа за обуке; вођење
радионица и семинара; вођење радионица и семинара
на тему личне свести; вођење радионица и семинара
на тему самосвести; вођење семинара; вођење
семинара за обуку; вођење такмичења на интернету;
вођење учења на даљину на нивоу основног
образовања; вођење часова; договарање, реализација
и организација семинара, предавања, презентација и
симпозијума у вези са подучавањем језика; додатно
образовање; забава у виду квизова који се одвијају
уживо; забавне и културне активности; забавне и
спортске активности; курсеви језика; курсеви учења
на даљину; образовне и забавне услуге; образовне
услуге; онлајн електронско издавање књига и
периодичне штампе; онлајн пружање услуга игрица
виртуелне стварности путем рачунарске мреже;
онлајн услуге забаве; организовање и вођење
забавних активности; организовање и вођење
забавних догађаја; организовање и вођење забавних
догађаја уживо; организовање и вођење образовних
форума уживо; организовање курсева обуке;
организовање
курсева
учења
на
даљину;
организовање образовних, забавних, културних и
спортских такмичења; организовање образовних,
забавних, спортских и културних догађаја;
организовање подучавања језика; организовање
програма за обуку младих; подучавање страних
језика; приказивање филмова; приказивање филмова,
емисија, представа или музичких наступа;
припремање обуке; пружање информација о
образовању; пружање информација о онлајн
образовању; пружање онлајн информација из
области образовања; пружање он-лајн стрипова и
романа у сликама који се не могу преузети; пружање
он-лајн туторијала; пружање онлајн услуга
подучавања; пружање услуга едукативне забаве за
децу у центрима за ваншколске активности; пружање
услуга он-лајн обуке; пружање услуга онлајн
стрипова, који се не могу преузети.академије
[образовне]; академско менторство деце школског
узраста; анализирање резултата образовних тестова и
података за друге; вођење конвенција; вођење
конгреса; вођење конференција; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева кореспонденције; вођење
обилазака са водичем у културне и образовне сврхе;
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вођење образовних догађаја; вођење образовних
конференција; вођење радионица за обуку; вођење
спортских догађаја; вођење тура по пећини са
водичем у образовне сврхе; вођење учења на даљину
на апсолвентском нивоу; вођење учења на даљину на
нивоу средњег образовања; вођење учења на даљину
на универзитетском нивоу; забава путем телевизије
засноване на интернетском протоколу; забава у виду
извођења уживо аудио и визуелних дела, музичких,
мешовитих, информативних и комичарских дела;
забава у виду редовних телевизијских програма у
области забаве за децу; забава у виду спортских
такмичења; забава у виду услуга мобилне телевизије;
издавање брошура; издавање електронских књига и
он-лајн
периодичних
часописа;
издавање
електронских књига и он-лајн часописа; издавање
електронских новина којима је могуће приступити
путем глобалне рачунарске мреже; издавање
електронских онлајн периодичних издања; издавање
електронских публикација; издавање електронских
часописа; издавање журнала; издавање интернет
часописа; издавање информативних листова;
издавање и уређивање књига; издавање и уређивање
књига, новина и периодичних часописа; издавање и
уређивање књига, новина и часописа; издавање и
уређивање магазина; издавање и уређивање новина;
издавање и уређивање штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање књига; издавање књига и магазина;
издавање књига, периодичних издања, часописа,
новина и билтена; издавање књига, часописа и
других текстова, осим рекламних текстова; издавање
књига, часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
периодичних часописа и књига у електронском
формату; издавање периодичних часописа, каталога
и проспеката; издавање приручника за образовање и
оспособљавање; издавање приручника за обуку;
издавање проспеката; издавање текстова и слика, и у
електронском формату, осим за рекламне потребе;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање уредничког садржаја за странице којима се
приступа путем глобалне рачунарске мреже;
издавање часописа; издавање часописа и књига у
електронском формату; издавање часописа у
електронском формату; издавање часописа у
електронском формату на интернету; издавање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала, и у
електронском формату, осим у рекламне сврхе;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала, осим
рекламних текстова, у електронском формату;
издавање штампаног материјала у електронском
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формату; издавање штампаног материјала у
електронском формату на интернету; информације
које се односе на образовање и забаву; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на интернету
или путем телевизије, широкопојасних и бежичних
комуникација; информације које се односе на
образовање или забаву које се пружају на интернету
са рачунарске базе података или интернета путем
телевизијских или радио програма; информације о
активностима у слободно време; испити из области
образовања; консултантске услуге које се односе на
академске предмете; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку; консултантске услуге
које се односе на обуку; консултантске услуге које се
односе на обуку и усавршавање; консултантске
услуге које се односе на обуку, усавршавање и
образовање; консултантске услуге у вези са
образовањем; консултантске услуге у области
образовања и забаве које се пружају путем позивних
центара
и
дежурних
телефонских
линија;
консултантске услуге у области образовања, обуке и
усавршавања, и забаве које се пружају путем
позивних центара и дежурних телефонских линија;
консултовање које се односи на организовање и
вођење колоквијума; консултовање које се односи на
организовање и вођење конференција; консултовање
које се односи на организовање и вођење радионица
за обуку; консултовање које се односи на
организовање и вођење семинара; мултимедијално
издавање електронских издања; мултимедијално
издавање књига; мултимедијално издавање књига,
магазина, дневника и електронских издања;
мултимедијално издавање магазина; мултимедијално
издавање
магазина,
часописа
и
новина;
мултимедијално издавање новина; мултимедијално
издавање штампаног материјала; настава, обука;
образовање, подучавање и обука; образовање у
интернатима; образовне услуге које пружају
академије;
образовно
тестирање;
обука
и
усавршавање за развој људских ресурса; обука и
усавршавање за развој људских ресурса, тимова и
организација; обука [тренирање]; одржавање часова,
часова под рукодством реномираних мајстора,
радионица, семинара и кампова из области јоге;
омогућавање играња игара на интернету које се не
могу преузети; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати;
омогућавање онлајн семинара обуке; омогућавање
онлајн уметничких изложби у културне или
образовне сврхе; омогућавање привремене употребе
онлајн образовних материјала који се не могу
преузети са интернета; омогућавање привременог
коришћења онлајн игрица које се не могу преузети са
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интернета; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима за подучавање математике, који се не
могу преузети; омогућавање приступа онлајн видео
садржајима који се не могу преузети; омогућавање
приступа онлајн издањима у облику новинских
чланова за децу, која се не могу преузети;
омогућавање приступа онлајн магазинима који се не
могу преузети; омогућавање приступа онлајн
стриповима који се не могу преузети; омогућавање
програма обуке; онлајн издавање електронских
књига и часописа; онлајн издавање електронских
магазина; онлајн издавање електронских новина;
онлајн издавање електронских часописа; онлајн
издавање часописа или дневника [услуге веблога];
он-лајн
публикације
електронских
књига;
организација и пружање услуга игара и такмичења
путем интернета; организација такмичења у
електронским играма; организовања и уређивање
семинара, конференција, курсева обуке и даљег
усавршавања; организовање догађаја из области
културе; организовање догађаја из области културе у
добротворне сврхе; организовање догађаја из
области спорта у добротворне сврхе; организовање
забавних активности за потребе летњих кампова;
организовање забавних догађаја; организовање
забавних догађаја уживо; организовање забавних
наступа;
организовање
забавних
приредби;
организовање и вођење догађаја из области културе;
организовање и вођење догађаја из области спорта;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење културних
активности; организовање и вођење образовних
догађаја; организовање и вођење образовних
курсева; организовање и вођење образовних
семинара; организовање и вођење радионица и
семинара; организовање и вођење радионица [обука];
организовање и вођење семинара за обуку;
организовање и вођење спортских и догађаја из
културе; организовање игара и такмичења путем
интернета; организовање изложби за образовне
потребе; организовање изложби за потребе обуке;
организовање изложби из области филма у образовне
или културне сврхе; организовање изложби,
конвенција и конференција за културне или
образовне потребе; организовање изложби у
културне и образовне сврхе; организовање и
реализација колоквијума, конференција и конгреса;
организовање
и
реализација
колоквијума,
конференција, конгреса, семинара, симпозијума
радионица за обуку; организовање и реализација
конвенција;
организовање
и
реализација
конференција и изложби за културне и образовне
потребе; организовање и реализација конференција и
конгреса; организовање и реализација конференција
и
семинара;
организовање
и
реализација
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конференција, конвенција и изложби за културне или
образовне потребе; организовање и реализација
конференција, конвенција, образовних изложби,
часова, предавања, семинара и радионица за обуку;
организовање и реализација конференција, конгреса
и симпозијума; организовање и реализација
конференција, конгреса, семинара и радионица за
обуку; организовање и реализација конференција,
конгреса, семнара, симпозијума, курсева обуке,
часова и предавања; организовање и реализација
конференција, конгреса, симпозијума и семинара;
организовање и реализација курсева за обуку;
организовање
и
реализација
образовних
конференција;
организовање
и
реализација
предавања; организовање и реализација радионица,
туторијала, семинара и конференција; организовање
и реализација састанака у области образовања;
организовање и реализација семинара и радионица за
обуку; организовање и реализација семинара,
конференција и изложби за културне и образовне
потребе; организовање и реализација семинара,
конференција, курсева за обуку и усавршавање;
организовање и реализација семинара, радионица
[образовних], конгреса, колоквијума, курсева учења
на даљину и изложби за културне потребе;
организовање и реализација спортских и културних
догађаја; организовање и реализација такмичења
[образовање или забава]; организовање и реализација
туторијала; организовање и реализација чсаова;
организовање
колоквијума;
организовање
конвенција; организовање конгреса; организовање
конгреса и конференција за културне и образовне
потребе; организовање конференција; организовање
културних и спортских догађаја; организовање
културних и уметничких догађаја; организовање
курсева за обуку на образовним институцијама;
организовање наступа из области културе;
организовање образовних активности за потребе
летњих кампова; организовање образовних догађаја;
организовање образовних и забавних догађаја за
особље и руководиоце; организовање образовних
конференција; организовање образовних курсева;
организовање образовних наступа; организовање
образовних семинара; организовање образовних
форума уживо; организовање обука; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне или забавне потребе; организовање
професионалних радионица и курсева за обуку;
организовање радионица и семинара; организовање
семинара за обуку; организовање семинара и
конференција;
организовање
симпозијума
и
радионица за обуку; организовање спортских
активности
за
потребе
летњих
кампова;
организовање такмичења за образовање или забаву;
организовање такмичења за образовне или забавне
сврхе; организовање такмичења или других
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спортских и културних догађаја у добротворне
сврхе; организовање такмичења [образовних или
забавних];
организовање
форума
уживо;
организовање часова; писање и објављивање
текстова, осим у рекламне сврхе; писање текстова*;
подучавање; подучавање плеса за децу; подучавање
у области физичких вежби; подучавање у
припремним школама; практична настава [обука
путем демонстрације]; представљање аудио и
визуелних записа; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; припрема наставних планова,
курсева, уџбеника и испита; припрема образовних
курсева и испита; припрема, примена и бодовање
стандардизованих тестова; припрема, реализација и
организација радионица за обуку; припремни
курсеви за државне испите; производња аудио и
видео записа; производња аудио програма;
производња аудио садржаја који су доступни за даље
преузимање; производња видео записа; производња
видео садржаја који се могу преузети са интернета;
производња и изнајмљивање образовног материјала
и материјала за подучавање; производња материјала
за обуку; производња образовних и материјала за
обуку;
производња
образовних
материјала;
професионално саветовање у вези са образовањем и
обуком; професионално усмеравање [саветовање у
вези са образовањем или обуком]; пружање додатних
курсева; пружање електронских издања, која се не
могу преузети, са глобалне рачунарске мреже;
пружање електронских издања, која се не могу
преузети, са интернета; пружање електронских
публикација које се не могу преузети, у вези са
подучавањем језика; пружање информација из
области образовања; пружање информација које се
односе на наставак образовања путем интернета;
пружање информација које се односе на наступе
уживо; пружање информација које се односе на
рекреативне активности; пружање информација онлајн у вези са рачунарским играма и рачунарским
додацима за игре; пружање информација у вези са
забавом путем интернета; пружање информација у
вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и
културним активностима; пружање информација у
вези са обуком; пружање језичких курсева; пружање
курсева обуке; пружање курсева обуке на нивоу
средње школе, факултета или постдипломском
нивоу; пружање образовних курсева; пружање
образовних курсева, предавања, семинара и програма
за обуку младих; пружање обуке и образовања;
пружање он-лајн информација у вези са забавом или
образовањем; пружање он-лајн информација у вези
са
образовним
активностима,
активностима
оспособљавања, забавним, спортским и културним
активностима; пружање он-лајн информација у
области забаве рачунарским играма; пружање он98
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лајн часописа са општом тематиком, који нису за
преузимање; пружање показних образовних вежби;
пружање услуга образовних испита; пружање услуга
образовних испита и тестова; пружање услуга онлајн забаве у виду забавних игара; пружање услуга
онлајн компјутерских игара; пружање услуга онлајн
стрипова, који се не могу преузети; пружање услуга
у
области
образовања;
пружање
услуге
оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже;
саветовање и подучавање о каријери [савети везани
за обуку и образовање]; саветовање у вези са
пословном обуком; саветодавне услуге које се
односе на обуку; стручна обука; уређивање, вођење и
организовање конференција, конгреса, колоквијума,
радионица [обука], семинара и симпозијума;
уређивање
електронских
књига;
уређивање
електронских публикација; уређивање журнала;
уређивање књига; уређивање књига и електронских
публикација; уређивање магазина; уређивање
новина; уређивање периодичних издања; уређивање
писаних текстова; уређивање писаних текстова, осим
рекламних текстова; уређивање публикација;
уређивање текста пред штампање; уређивање
текстова; уређивање текстова, осим рекламних
текстова; уређивање штампаних материјала и
текстова; уређивање штампаних садржаја и текстова,
осим рекламних текстова; уређивање штампаног
материјала који садржи слике, осим за рекламне
потребе; услуге високошколског, академског,
лингвистичког и струковног образовања и обуке;
услуге високошколског образовања; услуге давања
упутстава и обуке; услуге електронских игара путем
интернета; услуге електронских игара путем
интернета или друге комуникацијске мреже; услуге
забаве које пружају кампови за одмор; услуге игара
које се пружају комуникацијом помоћу рачунарских
терминала или мобилних телефона; услуге игара које
се пружају на интернету са рачунарске мреже за
потребе забаве и усавршавања; услуге игара које се
пружају на интернету са рачунарске мреже или
мреже мобилне телефоније; услуге игара које се
пружају преко комуникацијских мрежа; услуге игара
које се пружају преко рачунарских мрежа и
глобалних комуникацијских мрежа; услуге клуба у
виду забаве; услуге лингвистичког образовања и
обуке; услуге образовања и обуке; услуге образовања
и обуке које се односе на музику и плес; услуге
образовања и обуке које се односе на спорт; услуге
образовања и подучавања; услуге образовања које
пружају школе; услуге образовања, обуке и забаве;
услуге обуке у области развоја рачунарских
програма; услуге он-лајн игара; услуге подучавања
виших разреда основних школа; услуге подучавања у
основним школама; услуге преводиоца; услуге
пружања забавних садржаја; услуге пружања
забавних садржаја у аудио формату; услуге пружања
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обуке; услуге рекреативних кампова; услуге
синхронизовања на страном језику; услуге
струковног образовања и оспособљавања; услуге
тумачења и превођења; услуге учења на даљину;
услуге учења на даљину које се пружају на
интернету; услуге учитељске обуке; услуге школа
језика; учење на даљину; ширење образовног
материјала.
42 дизајн и развој носилаца дигиталног звука и
слике; дизајн и развој рачунарског софтвера; дизајн и
развој софтвера за рачунарске игре; дизајн и развој
софтвера за рачунарске игре и софтвера за виртуелну
реалност.ажурирање
веб
сајтова;
ажурирање
интернет страница; ажурирање и одржавање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарских
програма;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
ажурирање софтвера за обраду података; ажурирање
софтвера за паметне телефоне; ажурирање
софтверских база података; веб дизајн; графички
дизајн посредством рачунара; графички дизајн
промотивног материјала; даљинско управљање
серверима; декодирање података; дигитализација
докумената [скенирање]; дигитализација звука и
слике; дизајн анимација; дизајн веб сајтова; дизајн
графичке илустрације; дизајн и графички дизајн за
израду веб сајтова; дизајн и графички дизајн за
израду веб страница на интернету; дизајн и израда
почетних страница и веб сајтова; дизајн и креирање
веб сајтова; дизајн и креирање почетних страница и
веб сајтова; дизајн и креирање почетних страница и
веб страница; дизајн и креирање почетних страница
и интернет страница; дизајн и одржавање почетних
страница на интернету; дизајн и развој веб станица;
дизајн и развој електронских речника; дизајн и развој
електронских речника и база података за превођење;
дизајн и развој електронских система за заштиту
података; дизајн и развој информационе и
комуникационе технологије; дизајн и развој
мултимедијалних производа; дизајн и развој
оперативног софтвера за приступ и коришћење
мреже рачунарства у облаку; дизајн и развој
оперативног софтвера за рачунарске мреже и
сервере; дизајн и развој почетних страница и веб
сајтова; дизајн и развој рачунара и рачунарских
програма; дизајн и развој рачунара и рачунарског
софтвера; дизајн и развој рачунарских база података;
дизајн и развој рачунарског софтвера за оцењивање и
израчунавање података; дизајн и развој рачунарског
софтвера за управљање базом података; дизајн и
развој рачунарског софтвера за читање, пренос и
организацију података; дизајн и развој рачунарског
хардвера, софтвера и базе података; дизајн и развој
система за обраду података; дизајн и развој система
за приказ података; дизајн и развој система за
складиштење података; дизајн и развој система за
унос података; дизајн и развој софтвера виртуелне
ЗИС / RS / IPO
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реалности; дизајн и развој софтвера за електронске
базе података; дизајн и развој софтвера за инстант
слање порука; дизајн и развој софтвера за развој веб
сајтова; дизајн и развој софтвера за рачунарске игре
и софтвера за виртуелну реалност; дизајн и развој
софтвера из области мобилних апликација; дизајн и
развој софтвера и хардвера за компресију и
декомпресију мултимедијског садржаја; дизајн и
развој софтвера и хардвера за обраду и дистрибуцију
мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера и
хардвера за оператере звука и видео записа; дизајн и
развој софтвера и хардвера за претварање података и
мултимедијских садржаја из и у различите
протоколе; дизајнирање веб сајтова за рекламне
потребе; дизајнирање веб страница; дизајнирање
видеографике уз помоћ рачунара; дизајнирање и
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање и
изнајмљивање софтвера; дизајнирање, инсталирање,
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање интернет страница; дизајнирање,
креирање
и
програмирање
веб
страница;
дизајнирање,
надоградња
и
изнајмљивање
рачунарског софтвера; дизајнирање, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
одржавање, изнајмљивање и ажурирање рачунарског
софтвера; дизајнирање почетних страница и веб
сајтова; дизајнирање почетних страница и веб
страница; дизајнирање почетних страница и
интернет страница; дизајнирање почетних страница,
рачунарског софтвера и веб сајтова; дизајнирање,
програмирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање, развој и имплементација софтвера;
дизајнирање, развој, инсталирање и одржавање
рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и
програмирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
развој, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за контролу
процеса; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду
података; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду текста;
дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање
рачунарског софтвера за обраду текста, обраду
података и контролу процеса; дизајнирање
рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарског
софтвера за обраду текста; дизајнирање система за
обраду података; дизајнирање софтвера за обраду
слике; дизајнирање софтвера за рачунарске игре;
дизајн рачунарске графике; дизајн рачунарских
мрежа; дизајн софтвера за паметне телефоне;
дизанирање и писање рачунарског софтвера;
електронско складиштење архивираних имејл
порука; електронско складиштење аудио фајлова;
електронско
складиштење
видео
садржаја;
електронско складиштење датотека и докумената;
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електронско
складиштење
дигиталних
аудио
фајлова; електронско складиштење дигиталних
видео
садржаја;
електронско
складиштење
дигиталних
видео
фајлова;
електронско
складиштење дигиталних слика; електронско
складиштење докумената; електронско складиштење
докумената и архивиране електронске поште;
електронско складиштење забавног медијског
садржаја;
електронско
складиштење
слика;
изнајмљивање
апликативног
софтвера;
изнајмљивање
веб
сервера;
изнајмљивање
електронског простора за складиштење [веб
простора] на интернету; изнајмљивање и ажурирање
софтвера за обраду података; изнајмљивање и
одржавање рачунарског софтвера; изнајмљивање
компјутерског софтвера за потребе развијања видео
игара; изнајмљивање компјутерског софтвера за
потребе
развијања
компјутерских
игрица;
изнајмљивање компјутерског софтвера за развијање
онлајн образовних материјала; изнајмљивање
меморијског простора за инернет странице;
изнајмљивање меморијског простора на серверима за
хостинг електронских огласних табли; изнајмљивање
оперативног софтвера за приступ и коришћење
мреже заснованог на рачунарству у облаку;
изнајмљивање оперативног софтвера за рачунарске
мреже и сервере; изнајмљивање програма за
безбедност на интернету; изнајмљивање програма за
обраду података; изнајмљивање програма за
рачунарске игрице; изнајмљивање софтвера за
приступ интернету; изнајмљивање софтвера за развој
веб сајтова; изнајмљивање софтвера за рачунарске
базе података; изнајмљивање софтвера за увоз и
управљање подацима; изнајмљивање софтвера за
управљање базама података; израда, одржавање, и
ажурирање
рачунарског
софтвера;
израда,
одржавање и хостинг веб сајтова за друге; израда
програма за обраду података; израда рачунарских
програма; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација и одржавање софтвера за
приступ интернету;
инсталација, одржавање,
ажурирање и надоградња рачунарског софтвера;
инсталација, одржавање и ажурирање рачунарског
софтвера; инсталација, одржавање и ажурирање
софтвера за базе података; инсталација, одржавање и
поправка софтвера за рачунарске системе;
инсталација, поправка и одржавање рачунарског
софтвера; инсталација рачунарских програма;
инсталација софтвера за базе података; инсталација
софтвера за приступ интернету; инсталација
софтвера за рачунарске системе; инсталирање
рачунарског софтвера; интеграција рачунарских
система и мрежа; испитивање рачунарског софтвера;
истраживање које се односи на развој рачунарских
програма и софтвера; истраживање које се односи на
развој рачунарског софтвера; истраживање, развој,
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дизајн и надоградња рачунарског софтвера;
компилација
рачунарских
програма;
компјутеризовано
складиштење
података;
консултантске и информативне услуге које се односе
на дизајн, програмирање и одржавње рачунарског
софтвера; консултантске и информативне услуге које
се односе на дизајн софтвера; консултантске и
информативне
услуге
које се односе на
изнајмљивање рачунарског софтвера; консултантске
и информативне услуге које се односе на интеграцију
рачунарског система; консултантске и информативне
услуге које се односе на информационе технологије;
консултантске и информативне услуге које се односе
на одржавање рачунарског софтвера; консултантске
и информативне услуге које се односе на рачунарско
пограмирање; консултантске услуге које се односе на
ажурирање рачунарског софтвера; консултантске
услуге које се односе на дизајн веб страница;
консултантске услуге које се односе на дизајн и
развој информационе и комуникационе технологије;
консултантске услуге које се односе на дизајн и
развој рачунарских софтвер програма; консултантске
услуге које се односе на дизајн почетних страница и
интеренет сајтова; консултантске услуге које се
односе на дизајн почетних страница и интернет
страница; консултантске услуге које се односе на
дизајн, програмирање и одржавање рачунарског
софтвера; консултантске услуге које се односе на
дизајн, развој и коришћење рачунарског хардвера и
софтвера; консултантске услуге које се односе на
креирање почетних страница и интернет страница;
консултантске услуге које се односе на одржавање
рачунарског софтвера; консултантске услуге које се
односе на поновну успоставу рачунарских података;
консултантске услуге које се односе на софтвер за
системе комуникације; консултантске услуге у
области дизајна рачунарског софтвера; консултовање
и саветовање из области пројектовања и развоја
компјутерског хардвера и софтвера; конфигурација
рачунарских мрежа; конфигурација рачунарских
мрежа путем софтвера; конфигурација рачунарских
система и мрежа; конфигурација рачунарског
софтвера;
копирање
рачунарских
програма;
креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе технологије]; креирање софтвера;
надгледање раунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података;
надоградња и одржавање рачунарског софтвера;
надоградња рачунарског софтвера; научна анализа
посредством рачунара; научна истраживања која се
спроводе уз помоћ база података; научно
истраживање посредством рачунара; обезбеђивање
алата за претраживање [претраживача] на интернету;
обезбеђивање
електронског
простора
за
складиштење [веб простора] на интернету;
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обезбеђивање претраживача за прибављање података
на глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање
претраживача за прибављање података путем
комуникационих мрежа; обезбеђивање рачунарских
програма креираних према спецификацијама других;
обезбеђивање рачунарских програма на мрежама за
пренос података; одржавање и ажурирање софтвера за
комуникационе системе; одржавање и поправка
рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера за обраду података; одржавање софтвера за
базе података; одржавање софтвера за приступ
интернету; одржавање софтвера за рачунарске системе;
одржавање софтвера за системе комуникације;
омогућавање онлајн приступа мрежно заснованих
апликација које се не могу преузети са интернета;
омогућавање привременог коришћења апликација које
се заснивају на вебу; омогућавање привременог
коришћења онлајн алатки за развој софтвера који се не
могу преузети са интернета; омогућавање привременог
коришћења онлајн апликација и програмских алата;
омогућавање
привременог
коришћења
онлајн
оперативног софтвера који се не може преузети за
приступ и коришћење мреже засноване на рачунарству
у облаку; омогућавање привременог коришћења онлајн
оперативног софтвера који се не може преузети за
рачунарске мреже и сервере; омогућавање привременог
коришћења онлајн рачунарског софтвера за превођење,
који се не може преузети; омогућавање привременог
коришћења онлајн рачунарског софтвера који се не
може преузети за коришћење у апликацијама за
праћење емитовања; омогућавање привременог
коришћења онлајн софтвера који се не може преузети;
омогућавање привременог коришћења онлајн софтвера
који се не може преузети за развој веб сајтова;
омогућавање привременог коришћења онлајн софтвера
који се не може преузети за управљање базом података;
омогућавање привременог коришћења онлајн софтвера
који се не може преузети за управљање инвентаром;
омогућавање привременог коришћења пословног
софтвера који се не може преузети; омогућавање
привременог коришћења софтвера који се заснива на
вебу; омогућавање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети са интернета за потребе
развоја видео игрица; омогућавање привременог
коришћења софтверских апликација које се не могу
преузети, доступних преко веб сајта; онлајн
складиштење података; писање и ажурирање
рачунарског софтвера; писање рачунарских програма,
софтвера и кодова по наруџби за израду веб страница
на интернету; писање рачунарског софтвера;
платформа као услуга [паас]; поправка рачунарског
софтвера; поправљање софтвера за рачунарске системе;
претварање слика из физичких у електронске медије;
претварање
текстова
у
дигитални
формат;
прилагођавање рачунарског софтвера; прилагођено
дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера; провера
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личне идентификације [компјутерска безбедност];
програмирање веб страница; програмирање видео
игара;
програмирање
мултимедијске
опреме;
програмирање програма за безбедност на интернету;
програмирање програма за обраду података;
програмирање рачунарских анимација; програмирање
рачунарских игара; програмирање рачунарског
софтвера за електронске речнике за превођење и базе
података; програмирање рачунарског софтвера за
процену и израчунавање података; програмирање
рачунарског софтвера за читање, пренос и
организовање података; програмирање софтвера за
видео игрице; програмирање софтвера за електронску
обраду података [еоп]; програмирање софтвера за
интернет платформе; програмирање софтвера за
интернет портале, причаонице, линије за ћаскање и
интернет форуме; програмирање софтвера за
информационе платформе на интернету; програмирање
софтвера за платформе електронске трговине;
програмирање софтвера за развој веб сајтова;
програмирање софтвера за управљање базом података;
програмирање
телекомуникационих
софтвера;
пројектовање и одржавање интернет страница;
пројектовање и развој оперативног системског
софтвера; пројектовање и развој програма за обраду
података; пројектовање и развој програма за
рачунарске базе података; пројектовање и развој
рачунарских програма; пројектовање и развој
рачунарског
софтвера
за
обраду
података;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; пројектовање и развој софтвера за видео
игрице; пројектовање и развој софтвера за обраду
слика; пројектовање и развој софтвера за рачунарске
базе
података;
пројектовање
и
развој
телекомуникационих мрежа; пројектовање и развој
уграђених
рачунарских
програма
[фирмвера];
пројектовање и развој управљачких софтвера
[драјвера]; пројектовање и развој уређаја за обраду
података; пројектовање оперативног системског
софтвера; пројектовање програма за обраду података;
пројектовање рачунарске мреже за друге; пројектовање
рачунарског
софтвера
за
обраду
података;
пројектовање рачунарског софтвера по захтеву
корисника; пројектовање софтвера за видео игрице;
пројектовање софтвера за рачунарску базу података;
пројектовање уређаја за обраду података; пружање
информација о изради и развоју рачунарског софтвера,
система и мрежа; пружање информација о
пројектовању и развоју рачунарског софтвера; пружање
информација о рачунарској технологији путем веб
сајта; пружање информација о рачунарском
програмирању путем веб сајта; пружање информација у
вези са рачунарским технологијама и програмирањем
путем веб-сајта; пружање информација у области
дизајна рачунарског софтвера; пружање информација у
области развоја рачунарског софтвера; пружање
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компјутерских капацитета за електронско складиштење
дигиталних података; пружање онлајн информација о
дизајну и развоју рачунарског хардвера и софтвера;
пружање онлајн информација у области технолошког
истраживања из рачунарске базе података или са
интернета; пружање онлајн софтвера за обраду текста,
који није могуће преузети; пружање онлајн софтвера за
употребу у комуникацији, који није могуће преузети;
пружање онлајн софтвера за употребу у управљању
базом података, који није могуће преузети; пружање
привремене употребе онлајн софтвера за обраду текста,
који није могуће преузети; пружање привремене
употребе онлајн софтвера за потребе издаваштва и
штампе,
онлине
нон-доwнлоадабле;
пружање
техничких информација о рачунарима, рачунарском
софтверу и рачунарским мрежама; пружање техничких
информација у вези са рачунарима; пружање услуга
претраживача интернета са посебним могућностима
претраживања; развој, ажурирање и одржавање
софтвера и система база података; развој веб сајтова;
развој, дизан и ажурирање почетних страница; развој и
ажурирање рачунарског софтвера; развој и испитивање
метода израчунавања, алгоритама и софтвера; развој и
испитивање метода израчунавања, алгоритама и
софтвера за добијање телекомуникационих и
навигационих података; развој и испитивање метода
израчунавања, алгоритама и софтвера за обраду
телекомуникационих и навигационих сигнала; развој и
одржавање интернет страница; развој и одржавање
рачунарског софтвера; развој и одржавање рачунарског
софтвера за базу података; развој и примена софтвера
за испоруку мултимедијалних садржаја; развој и
тестирање рачунарског софтвера; развој програма за
обраду података; развој, програмирање и изнајмљивање
програма за обраду података; развој рачунарских база
података; развој рачунарских платформи; развој
рачунарских програма; развој рачунарских програма и
софтвера за рачунарске игре; развој рачунарског
софтвера за коришћење код управљача које се могу
програмирати; развој рачунарског софтвера за обраду
података; развој рачунарског софтвера за обраду
текста; развој рачунарског хардвера и софтвера; развој
решења за примену рачунарског софтвера; развој
система за обраду података; развој система за пренос
података; развој система за складиштење података;
развој софтвера за безбедан рад у оквиру мреже; развој
софтвера за видео игрице; развој софтвера за
комуникационе системе; развој софтвера за обраду
слика; развој софтвера за рачунарске игре; развој
управљачких програма [драјвера]; развој управљачких
програма и софтвера за оперативне системе; развој
уређаја за обраду података; рачунарске и технолошке
услуге које се односе на обезбеђивање компјутерских
података; рачунарске услуге, наиме, стварање
компјутерских
мрежно
заснованих
индекса
информација, интернет страница и ресурса; рачунарски
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дизајн веб страница; рачунарско програмирање;
рачунарско програмирање за обраду података;
рачунарско програмирање и дизајнирање рачунарског
софтвера; рачунарство у облаку; савети у вези са
дизајном рачунарских система; савети у вези са
дизајном рачунарског софтвера; саветовање из области
рачунарске и интернет безбедности и услуге
шифровања података; саветовање о дизајну и развоју
рачунарског софтвера; саветовање о изради веб сајтова;
саветовање о пројектовању и развоју програма за
рачунарске базе података; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне и информативне
услуге које се односе на рачунарски софтвер;
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
рачунарски софтвер; саветодавне услуге из области
комјутерске технологије; управљање рачунарским
пројектима у области електронске обраде података
[еоп]; услуге испитивања посредством рачунара; услуге
испитивања рачунарског хардвера и софтвера; услуге
испитивања употребљивости веб сајтова; услуге
истраживања и развоја које се односе на рачунарски
софтвер; услуге истраживања и развоја које се односе
на рачунарски хардвер и софтвер; услуге кодирања
податка; услуге компјутерског програмирања за
потребе заштите софтвера; услуге подршке за
рачунарски софтвер; услуге развоја базе података;
услуге развоја видео игрица; услуге развоја у области
рачунарског софтвера и саветодавне услуге у вези са
тим; услуге рачунарског програмирања за електронску
заштиту података; услуге рачунарског програмирања
које се односе на мултимедијске и интерактивне
апликације; хостинг веб портала; хостинг веб сајтова;
хостинг веб сајтова других на рачунарском серверу за
глобалну рачунарску мрежу; хостинг веб сајтова за
друге; хостинг веб сајтова на интернету; хостинг
дигиталног
садржаја
на
интернету;
хостинг
електронских мрежних садржаја за друге за вођење
интерактивних дискусија; хостинг електронских
мрежних садржаја за друге за размену мрежних
садржаја; хостинг електронског меморијског простора
на интернету за оглашавање роба и услуга; хостинг
интернетских блогова [блогови]; хостинг интернет
страница за друге; хостинг интернет странице за
електронско складиштење дигиталних фотографија и
видео садржаја; хостинг компјутеризованих података,
датотека, апликација и информација; хостинг
меморијског простора за интернет странице; хостинг
меморијског простора на интернету; хостинг
меморијског простора на интернету за складиштење
дигиталних фотографија; хостинг мултимедијалног
забавног
садржаја;
хостинг
мултимедијалног
образовног садржаја; хостинг мултимедијских забавних
и образовних садржаја
за
друге;
хостинг
мултимедијских и интерактивних апликација; хостинг
онлајн веб простора за друге; хостинг онлајн опреме за
вођење интерактивних дискусија; хостинг платформи
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на интернету; хостинг прилагођених веб страница;
хостинг рачунарских база података; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова]; чување резервне
копије електронских података; чување резервне копије
података ван мреже.
(210) Ж- 2021-1545
(220) 07.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића
2/8, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 24.11.25; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02
(591) златна
(511) 44 хигијенска заштита и нега лепоте; услуге
стоматологије; саветовање у вези исхране;
здравствена и козметичка нега; козметичка
стоматологија; козметичке услуге за негу тела;
козметички третмани за тело и лице; козметичко
саветовање; саветодавне услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
саветодавне и информативне услуге у вези са
фармацеутским производима;
(210) Ж- 2021-1546
(220) 07.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића
2/8, 11000, Београд, RS
(540)

Ж
гелови за избељивање зуба; сјајеви за усне; балзами,
осим за медицинске сврхе; препарати за освежавање
даха за личну хигијену; пасте за зубе; тоалетни
производи (средства за личну хигијену).
21 четкице за зубе.
35 велепродаја и малопродаја: препарати за испирање
уста, који нису медицински; козметичке креме, серуми,
маске за лице; средства за чишћење зуба (пасте, гелови,
течности); лосиони за козметичку употребу; козметички
препарати за негу коже и за негу против старења коже;
спрејеви за освежавање даха; гелови за избељивање зуба;
сјајеви за усне; балзами, осим за медицинске сврхе;
препарати за освежавање даха за личну хигијену;
тоалетни производи (средства за личну хигијену);
четкице за зубе.
(210) Ж- 2021-1547
(220) 02.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Владимир Бањац, Косте Рацина 24/3, Београд, RS
(740) Бранимир Радовановић, Поштански фах 79,
21120, Нови Сад
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) 18 торбе (коверте, кесе) од коже за паковање;
ручне торбице.
28 ролшуе (котураљке).
(210) Ж- 2021-1548
(220) 07.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS
(740) Адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд
(540)

(531) 24.11.25; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.21; 29.01.02
(591) златна
(511) 3 препарати за испирање уста, који нису
медицински; козметичке креме, серуми, маске за
лице; средства за чишћење зуба (пасте, гелови,
течности); лосиони за козметичку употребу за лице и
тело; козметички препарати за негу коже и за негу
против старења коже; спрејеви за освежавање даха;
ЗИС / RS / IPO
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(531) 01.01.04; 03.07.03; 03.07.24; 07.01.24; 26.01.13;
26.01.15; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, бела, црна
(511) 29 месо; замрзнуто-сушено месо; конзервисано
месо; месо у конзерви; усољено месо; виршле;
сухомеснати производи; месни екстракти.
(210) Ж- 2021-1557
(220) 06.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(531) 05.03.16; 05.07.12; 05.07.22; 05.11.01; 08.01.19;
24.17.07; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, бела, жута, зелена, светло зелена, тамно
зелена, сива, црна
(511) 30 тврде бомбоне.
(210) Ж- 2021-1591
(220) 13.09.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) M&G Natural Beauty Cosmetics DOO Beograd
Zvezdara, Булевар краља Александра 310, 11000,
Београд, RS
(740) Стеван Ђурић, Ресавска 16, 11000, Београд
(540)
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yпотребу; базе за цветне парфеме: балзами за косу;
биљни екстракти за козметичке намене; вештачке
трепавице: вештачки нокти; восак за депилацију; гел
јастучићи за очи за козметичке намене; гелови за
избељивање зуба; екстракти цвећа (парфеми);
козметика за обрве; козметички препарати за
кyпање; козметички препарати за трепавице; лакови
за косу: маскаре; парфеми; препарати за коврџање
косе; препарати за негу ноктију; препарати за
купање, не за медицинске сврхе; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни производи]; препарати за сунчање;
препарати за сунчање [козметички]; препарати за
шминкање; препарати од алое вере за козметичке
намене; производи за исправљање косе; пудер за
шминкање; ружеви за усне; сапун; тоалетне воде;
тоалетни производи (средства за личну хигијену);
уља за козметичку употребу; уља за парфеме и
мирисе; шминка; бадемов сапун; лосиони за косу;
препарати за уклањање шминке; сјајеви за усне;
средства за чишћење зуба (пасте, гелови, течности);
шампони.
(210) Ж- 2021-1757
(220) 13.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

SCABEX
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-1758
(220) 13.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

PRURIDERM
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-1759
(220) 13.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

FLAVOTHROMBIN
(531) 05.03.13; 05.03.20; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, наранџаста, бела
(511) 3 козметика; козметичке креме: козметичке
маске;
бадемово
млеко
за
козметичку
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(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-1760
(220) 13.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
ЗИС / RS / IPO
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(540)

DIATER
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-1761
(220) 13.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

DIAGLO
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-1762
(220) 13.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

DIAGLET
(511) 5 лекови.

Ж
(511) 5 дулоксетин тврда гастрорезистентна капсула
за медицинско лечење.
(210) Ж- 2021-1803
(220) 20.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
14, 24000, Суботица, RS
(540)

Dimerat
(511) 5 диметилфумарат тврда гастрорезистентна
капсула за медицинско лечење.
(210) Ж- 2021-1804
(220) 20.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
14, 24000, Суботица, RS
(540)

Melcetin
(511) 5 леналидомид тврда капсула за медицинско
лечење.

(210) Ж- 2021-1763
(220) 13.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

CALCIBET
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2021-1802
(220) 20.10.2021.
(442) 29.10.2021.
(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
14, 24000, Суботица, RS
(540)

Tenia

ЗИС / RS / IPO
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.09.2021. - 15.10.2021. године

Промена пренос права
За пријаву жига бр. Ж- 2020/1582 извршен је
пренос на Delivery Hero SE, Oranienburger 70, Berlin,
DE;
За пријаву жига бр. Ж- 2021/712 извршен је
пренос на Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052, US;

Промена података о залози
За пријаву жига бр. Ж- 2021/462 уписана је
залога на COFRA Cooperative, Grafenauweg 10, 6300
Zug и COFRA holding AG, Grafenauweg 10, 6300
Zug, , CH;
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 81236
(210) Ж- 2021-647

(181) 13.04.2031.
(220) 13.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.10; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела.
(511) Кл. 9: софтверске апликације за малопродају
робе, које се могу преузимати; софтверске
апликације за електронску обраду уплата и
признаница,
које
се
могу
преузимати.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје и велепродаје
хране и пића, као и производа за личну хигијену и
хигијену домаћинства, преко глобалне рачунарске
мреже; услуге компјутеризованог онлајн наручивања
у вези велепродаје хране, пића и робе широке
потрошње; организација и презентација производа
трећих лица; услуге пословног б2б посредовања
(посредовања између пословних субјеката) код
продаје и куповине производа; обезбеђивање онлајн
базе података са производима трећих лица, која се
може претраживати, за промотивне услуге; пословне
посредничке б2б услуге за продају и куповину робе;
онлајн
компјутерске
поруџбине;
програми
лојалности потрошача и програми лојалности
пословних субјеката (б2б); састављање пописа
информација за комерцијалне сврхе.
(111) 81237
(210) Ж- 2020-920

(181) 16.06.2030.
(220) 16.06.2020.
(151) 16.09.2021.

(300) 88730834 17.12.2019. US.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware
corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, New York,
New York, 10016, US
(740) Гордана Павловић, адвокат, Миливоје Павловић,
адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

TRANSFORMING PATIENTS'
LIVES THROUGH SCIENCE
ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 44:
пружање медицинских и
фармацеутских информација на тему питања у
области здравља, свести о здрављу и фармацеутских
препарата за људску употребу.
(111) 81238
(210) Ж- 2021-174

(181) 03.02.2031.
(220) 03.02.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) Александар Комненић, Корнелија Станковића
15, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Светлана Радмиловић, Максима
Горког 4a, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09
(511) Кл. 25: обућа.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје обуће; услуге
рекламирања преко интернета; услуге рекламе и
маркетинга; услуге руковођења продајом; услуге
малопродаје обуће; услуге велепродаје обуће.
(111) 81239
(210) Ж- 2021-467

(181) 18.03.2031.
(220) 18.03.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) ZELENO ŽITO NEMET Doo za proizvodnju
ostalih prehrambenih proizvoda i dodataka ishrani
Palić, Јаворска 3, 24413, Палић, RS
(740) Марко Беланчић, адвокат, Карађорђев трг 11,
11080, Београд
(540)

Spelta Vita IMMUNO+
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 81240
(210) Ж- 2021-349

(181) 26.02.2031.
(220) 26.02.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) BODY TIME ESTETIC CENTER DOO ,
Раданска 59, 11000, Београд-Савски венац, RS
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(740) Адвокат Миљан Рајковић, Нушићева 6/2,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, плава, бела.
(511) Кл. 3: козметика.
(111) 81241
(210) Ж- 2021-356

(181) 02.03.2031.
(220) 02.03.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) Специјална болница из неурологије
Дијагностички центар Medigroup Славија,
кнегиње Зорке 25, Београд-Врачар, RS
(540)

(531) 24.17.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.12
(591) тиркизна, сива.
(511) Кл. 10: апарати за магнетну резонанцу [MRI]
за медицинску употребу; апарати и инсталације за
производњу рендгенског зрачења, за медицинску
употребу; апарати за мерење крвног притиска;
апарати за мерење шећера; електроде за медицинску
употребу; завоји [еластични]; јастуци за употребу у
медицини; радиолошки апарати за медицинску
употребу; радиолошки екрани за медицинску
употребу; рендгенске цеви, за медицинску употребу;
рендгенски апарати за медицинску употребу;
рендгенски снимци за медицинску употребу.
Кл. 44:
болничке услуге; здравствена нега;
медицинска помоћ; медицински скрининг; услуге
медицинских клиника; услуге мамографије; услуге
медицинске неге и анализе у вези са лечењем
пацијената; услуге неговања болесника; услуге
установа за тешко оболеле; гинеколошке услуге;
услуге лекара; услуге дијагностиковања болести;
услуге анализе узорака крви пацијената у
медицинским лабораторијама; рентгенско снимање у
медицинске сврхе; пружање услуга скрининга за рак;
пружање лежаја за пацијенте у болничком
окружењу; пружање информација у области
превенције, контроле, дијагнозе и лечења рака;
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пружање информација о услугама здравствене неге;
пружање информација о медицинским прегледима;
пружање информација о лечењу ишчашених
зглобова, уганућа и прелома костију; медицинско
тестирање; медицинско тестирање ради давања
дијагнозе или лечења; медицинске услуге у области
радиологије и нуклеарне медицине; медицинске и
здравствене услуге; медицинске и здравствене услуге
у
клиникама;
изнајмљивање
ултразвучних
медицинских дијагностичких уређаја.
(111) 81242
(210) Ж- 2021-737

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) Институт за проучавање лековитог биља
"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,
Београд, RS
(540)

(531) 03.11.03; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) розе, бордо,зелена, жута, црвена, црна.
(511) Кл. 5: лековито биље, дијететске супстанце
прилагођене за медицинску употребу, фармацеутски
препарати, фармацеутски препарати на бази биља за
очување здравља женског репродуктивног система,
ублажавање менструалних тегоба и регулисање
менструалног циклуса.
(111) 81243
(210) Ж- 2021-738

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) Институт за проучавање лековитог биља
"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,
Београд, RS
(540)

(531) 03.11.03; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, тамно плава, зелена, жута, црвена, црна.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/10
Intellectual Property Gazette 2021/10
(511) Кл. 5: лековито биље, дијететске супстанце
прилагођене за медицинску употребу, фармацеутски
препарати, фармацеутски препарата на бази биља за
очување мушког репродуктивног система.

Ж

(531) 03.11.03; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) розе, бордо, зелена, жута, црвена, црна.
(511) Кл. 5: лековито биље, дијететске супстанце
прилагођене за медицинску употребу, фармацеутски
препарати, фармацеутски препарати на бази биља за
ублажавање тегоба у менопаузи.

Кл. 41:
образовне услуге, обука (тренирање).
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживања
и дизајнирање у вези са наведеним услугама; услуге
научних лабораторија; медицинска истраживања;
услуге индустријске анализе и индустријског
истраживања; хемијске анализе; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера; саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског хардвера;
ажурирање рачунарског софтвера; одржавање
рачунарског софтвера; инсталирање рачунарског
софтвера; саветовање у области рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера.
Кл. 44:
медицинске услуге, услуге медицинских
клиника; медицинска помоћ; брига о хигијени људи и
животиња; услуге неге животиња; услуге пољопривреде,
хортикултуре и шумарства; хортикултура; услуге
сузбијањаштеточина у пољопривреди, аквакултури и
хортикултури и шумарству.
Кл. 45: консултантске услуге у области безбедности и
здравља на раду; процена ризика безбедности и здравља
на раду; услуге безбедности за физичку заштиту
имовине и појединаца; контрола предузећа ради
сигурности; отварање сигурносних брава; услуге ноћног
обезбеђења; услуге обезбеђења; консултације о
физичком обезбеђењу; надзирање противпровалних
уређаја и аларма; сигурносни преглед пртљага; правне
услуге у погледу безбедности и здравља на раду; услуге
припреме правних докумената.

(111) 81245
(210) Ж- 2021-593

(111) 81246
(210) Ж- 2021-589

(531) 24.17.02; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, црвена, бела
(511) Кл. 37: грађевински надзор; поправка опреме
за заштиту на раду и противпожарне опреме;
инсталирање опреме за заштиту на раду и
противпожарне опреме; уградња и поправка
противпожарних аларма; поправка сигурносних
брава; постављање, одржавање и порављање
канцеларијских машина и опреме.

(531) 26.05.04; 26.05.06; 26.05.08; 29.01.06
(591) сива, бела.
(511) Кл. 12:
каблови за копнена возила
{аутомобилски делови}; каблови за аутомобиле
{аутомобилски делови}; делови и опрема за
аутомобиле; кочиони каблови за аутомобиле;
конектори за копнена возила.

(111) 81244
(210) Ж- 2021-736

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) Институт за проучавање лековитог биља
"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1,
Београд, RS
(540)

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD NOVI
SAD, Марка Миљанова 9 и 9А, 21000 Нови Сад, RS
(740) Адвокат Милован Звијер, Цара Уроша 26,
11000 Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)
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Ж
(111) 81247
(210) Ж- 2021-602

(181) 05.04.2031.
(220) 05.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West
143rd Street , Cleveland, Ohio 44111, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

BODYLINE
(511) Кл. 1:
лепкови за моторна возила.
Кл. 2: боје за заштитне слојеве, боје, лакови,
средства за заштиту од рђе у виду боја за моторна
возила.
Кл. 3: влажни и суви абразиви; влажни и/или суви
абразивни папири и дискови; абразивни производни
папири и дискови; препарати за чишћење; препарати
за полирање.
Кл. 7:
електрични алати; пиштољи за бојење
распршивањем; делови и опрема за претходно
наведене производе.
Кл. 8:
ручни алати и инструменти; чекићи.
Кл. 17:
заптивна маса за моторних возила.
Кл. 21:
крпе за чишћење; крпе за полирање;
пластичне чаше за мешање боја, бајцева, епоксида и
смоле; једнократне чаше за пиштоље за бојење
распршивањем.
(111) 81248
(210) Ж- 2021-585

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) Kyungshin Holdings Co., Ltd., 38, Incheon
tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, , Incheon, KR
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

Kyungshin
(511) Кл. 12:
каблови за копнена возила
{аутомобилски делови}; каблови за аутомобиле
{аутомобилски делови}; делови и опрема за
аутомобиле; кочиони каблови за аутомобиле;
конектори за копнена возила.
(181) 24.03.2031.
(220) 24.03.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, TW
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

(511) Кл. 9:
рачунарски оперативни софтвер;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; стони рачунари; рачунари; ноутбук
рачунари; интерфејси за рачунаре; монитори за
рачунаре са екраном од течних кристала; рачунарски
софтвер,
снимљени;
компјутерски
хардвер;
рачунарски
фирмвер;
рачунарски
програми;
тастатуре за рачунаре; монитори [компјутерска
опрема]; рачунарски екрани; матичне плоче; диоде
које емитују светло [лед]; кућишта за рачунаре;
софтвер за управљање осветљењем за употребу у
комерцијалним и индустријским објектима.
(111) 81250
(210) Ж- 2021-605

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
NOVI SAD, Сентандрејски пут 165, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, бела.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 81251
(210) Ж- 2021-606

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 16.09.2021.
(732) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
NOVI SAD, Сентандрејски пут 165, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(111) 81249
(210) Ж- 2021-499

Lumiwiz
110

(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, бела.
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(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 81252
(210) Ж- 2020-2285

(181) 22.12.2030.
(220) 22.12.2020.
(151) 16.09.2021.
(732) Драгана Пилиповић, 29. новембра 7, Београд, RS
(740) Адвокат Предраг Јањић, Војводе Шупљикца
37, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.19; 27.03.02; 27.05.01
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 81253
(210) Ж- 2021-515

(181) 25.03.2031.
(220) 25.03.2021.
(151) 16.09.2021.

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EXPORT
IMPORT DEL SYSTEMS DOO ČAČAK, Др.
Драгиша Мишовић бр. 163б, 32000, Чачак, RS
(740) Адвокат Невена Вучковић и остали, Косовска
34, Београд
(540)

(531) 26.07.01; 27.05.01
(591) #1d3c56, #316b94, #428fc4.
(511) Кл. 9: Рачунарски софтвер који се може
преузимати и снимити; рачунарски софтвер који се
може преузимати и снимити за одржавање и
управљање рачунарским системом; рачунарски
оперативни софтвер који се може преузимати и
снимити; компјутерски софтвер, наиме програми и
помоћни програми за оперативни систем; програми
који се користе за пренос података између
компјутера и других електронских уређаја;
рачунарске услуге, наиме, услуге хостинг провајдера
на облаку; омогућавање привременог коришћења
онлајн софтвера који се не може преузимати за
рачунарство у облаку а који се користи за
електронско складиштење података; пружалац
апликационих услуга, наиме пружање, хостинг,
ЗИС / RS / IPO

Ж
управљање, развој и одржавање апликација,
софтвера, веб страница и база података из области
бежичне комуникације, приступа информацијама за
мобилне уређаје и даљинског управљања подацима
за бежичну испоруку садржаја на ручне рачунаре,
лаптопове и мобилне електронске уређаје; пружалац
апликационих услуга (АСП); рачунарске услуге,
нарочито, пружалац апликационих услуга са
софтвером који се користи као интерфејс за
програмирање апликација (АПИ) за управљање
односа са клијентима (ЦРМ); научне и технолошке
услуге и истраживање и пројектовање; програми за
одржавање компјутера; програми претраживања;
програми електронске поште; компјутери и њихови
делови, компјутерски периферни уређаји, и
континуирани низ компјутерских апликативних
програма; компјутерски сервери; оперативни
програмски системи за компјутерске сервере и
континуирани низ компјутерских апликативних
програма за компјутерске сервере; компјутерски
програми за управљање комуникацијама и разменом
података између компјутера и електронских уређаја;
компјутерски хардвер и периферни уређаји; Софтвер
и платформа за рачунарске апликације за веб
странице, мобилне телефоне, преносне рачунаре и
таблет рачунаре, нарочито софтвер за креирање и
дизајнирање софтверске апликације за за веб
странице, мобилне телефоне, преносне рачунаре и
таблет рачунаре; рачунарски програм који се може
преузимати за креирање и управљање рачунарским
апликацијама и веб сајтовима; апарати за обраду
података; електронске ручне јединице за бежични
пријем, чување и/или пренос података и порука, и
електронски уређаји који омогућавају кориснику да
прати или управља личним информацијама;
електронска комуникациона опрема и инструменти;
телекомуникациони апарати и инструменти; ручни и
мобилни дигитални електронски уређаји за слање и
пријем телефонских позива, факсова, електронске
поште и других дигиталних података;; рачунарски
софтвер за ауторизацију, преузимање, пренос,
пријем.
монтажу,
екстракцију,
кодирање,
декодирање, приказивање, чување и уређивање
текста, графика, слика, аудио фајлова, видео фајлова,
електронских игара и електронских публикација;
рачунарски софтвер за претраживање, преглед,
куповину и преузимање електронских игара и
софтверских апликација; софтвер за рачунарске
оперативне системе; софтвер за синхронизацију
података; софтвер за развој апликација; софтвер за
управљање базом података; софтвер за електронску
пошту и поруке; рачунарски програми за приступ,
преглед и претрагу онлајн база података;
компјутерске и електронске игрице; електронске
публикације које се могу преузети и који се не могу
преузимати; упутства за употребу у електронски,
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Ж
машински или компјутерски читљивој форми која се
користе за и која су продата заједно са горе
наведеном робом; рачунарски програм за креирање
метода, управљање и праћење пуш нотификација
(push notification); компјутерски софтвер за пренос и
приказивање дигиталних садржаја, аудио радова,
визуелних
радова,
аудиовизуелних
радова,
електронских публикација, књига, филмова и
музике; компјутерски софтвер за прегледавање и
приступање дигиталним садржајима, компјутерском
софтверу, компјутерским игрицама, аудио радовима,
визуелним радовима, аудиовизуелним радовима,
електронским публикацијама, књигама, филмовима и
музици; софтвер за мобилне телефоне; рачунарски
софтвер за претраживање, преглед, куповину и
преузимање електронских игара и софтверских
апликација; софтвер за рачунарске оперативне
системе; софтвер за синхронизацију података;
софтвер за развој апликација; рачунарски програми
за управљање личним подацима; софтвер за
креирање рекламних кампања и/или садржаја;
софтвер за креирање управљање, мерење и ширење
рекламних садржаја трећих лица; софтвер за слање и
примање
електронских
порука,
упозорења,
обавештења и подсетника; софтвер за прикупљање,
управљање,
уређивање.
организовање,
модификовање, преношење, дељење и чување
података и информација; софтвер за интеграцију
електронских података у стварна окружења у сврху
забаве.
образовања,
игре,
комуникације
и
друштвеног умрежавања; софтвер који омогућава
развој, процену. испитивање и одржавање мобилних
софтверских апликација за преносне електронске
комуникационе уређаје, наиме мобилне телефоне,
паметне телефоне, ручне рачунаре и таблет
рачунаре; софтвер за претварање језика у машинске
команде; софтвер. наиме, софтвер који се извршава
на хардверски одржаваном интерфејсу у сврхе
олакшавања интеракције између људи и машина;
алати за развој софтвера који омогућавају мобилним
софтверским апликацијама приступ бекенд услугама,
наиме, складиштење података, push обавештења и
управљање корисницима; софтвер у виду мобилне
апликације за креирање, дељење, дистрибуцију и
објављивање огласа; апликациони програмски
интерфејс
(АПИ)
софтвер
који
омогућава
прикупљање, постављање, приступ и управљање
подацима; софтвер који појединцима, групама,
компанијама и брендовима омогућава креирање и
одржавање онлајн присуства у маркетиншке сврхе;
софтвер који се може преузети за стварање индекса
података, индекса веб сајтова и индекса других
извора информација; Рачунарски оперативни
програми; рачунарски програми и софтвер;
рачунарски програми за креирање корисничког
интерфејса; помоћни програми за спровођење
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дијагностике рачунарског система; рачунарски
софтвер за развој апликација за пословно
управљање; помоћни рачунарски програми за
руковођење датотекама; помоћни рачунарски
програми који се могу преузети; програми
оперативног система; рачунарска програмска
опрема;
рачунарске
софтверске
платформе,
снимљене или даунлодоване; рачунарски алати за
развој софтвера; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне; рачунарски програми за
даљинско повезивање са рачунарима и рачунарским
мрежама; рачунарски програми за обраду података;
рачунарски
програми
за
употребу
у
телекомуникацијама;
рачунарски
сервери;
рачунарски системи; рачунарски софтвер за
интеграцију апликација и база података; рачунарски
софтвер за обраду података; рачунарски софтвер за
пословне потребе; рачунарски софтвер за употребу у
креирању и дизајнирању других рачунарских
програма; рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер;
сервери за комуникацију [рачунарски хардвер];
сервери за рачунарске мреже; софтвер за графичко
корисничко окружење (интерфејс); софтвер за
дијагностику и отклањање проблема; софтвер за
услуге слање порука и електронске поште који се
може преузети; софтвери за интерфејс рачунара;
софтвер и за паметне телефоне; софтвери и
апликације за мобилне уређаје; рачунарски програм
за развој софтвер ских апликација за мобилне
уређаје; компјутерски програми за контролу дате
операције; компјутерски програми за успостављање
комуникације и размену података.
Кл. 35:
оглашавање; пословно управљање;
прикупљање и пружање пословних информација;
пружање помоћи из области комерцијализације
производа; услуге велепродаје компјутерског
софтвера; услуге малопродаје везане за компјутерски
софтвер;
услуге
малопродаје
компјутерског
софтвера;
услуге
малопродаје
компјутерског
хардвера; услуге пословног информисања за
предузећа;
вођење
послова;
канцеларијско
пословање; услуге промета у вези са следећом
робом: рачунари, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за ауторизацију,
преузимање, пренос, пријем, монтажу, екстракцију,
кодирање, декодирање, приказивање, чување и
уређивање текста, графика, слика, аудио фајлова,
видео
фајлова,
електронских
публикација,
рачунарски извршни софтвер за мобилне телефоне и
ручне рачунаре; рачунарски софтвер за креирање,
измену,
прилагођавање
и
модификовање
софтверских апликација, софтвер за рачунарске
оперативне системе, софтвер за синхронизацију
података; софтвер за развој апликација, софтвер за
управљање базом података, софтвер за електронску
пошту и поруке, рачунарски програми за приступ,
ЗИС / RS / IPO
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преглед и претрагу онлајн база података, електронске
публикације које се могу преузети, упутства за
употребу у електронски, машински или компјутерски
читљивој
форми;
организовање
и
вођење
комерцијалних,
трговинских
и
пословних
конференција, сајмова и изложби; израда за друге
индекса онлајн информација, сајтова и других ресурса
доступних на глобалним рачунарским мрежама;
пружање пословних и комерцијалних информација
преко рачунарских и глобалних комуникационих
мрежа; компилације директоријума за публиковање на
Интернету и другим електронским, рачунарским и
комуникационим
мрежама;
управљање
компјутеризованим базама података и фајловима;
услуге обраде података; услуге претплате, нарочито
обезбеђивање претплате за софтвер, текстове, податке,
слике, аудио и видео садржаје, мултимедијалне
садржаје, добијене преко Интернета и других
електронских и комуникационих мрежа; уређивање
садржаја информација добијених преко глобалне
рачунарске мреже и других електронских и
комуникационих мрежа, у складу са жељама
корисника; услуге обавештавања, саветовања и
консултовања у вези са рачунарским софтвером који
служи за креирање кампања у области маркетинга и
оглашавања; услуге рекламирања роба и услуга других
путем технологије пуш нотификација (push notification);
услуге он-лине малопродаје дигиталних садржаја,
компјутерских софтверских програма; услуге он-лине
малопродаје компјутерског хардвера и мобилних
уређаја; прикупљање података у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
прикупљање статистичких података; услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе; маркетинг;
електронски пренос средстава; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; пружање услуга маркетиншког
истраживања и пружање информација о тржишту;
пословне и рекламне услуге, наиме, рекламне услуге у
вези са праћењем учинка рекламирања, у вези са
управљањем, дистрибуцијом и оглашавањем реклама, у
вези са анализом података о рекламирању, у вези са
извештавањем о подацима о рекламирању и за
оптимизацију
учинка
рекламирања;
пословно
умрежавање; рекламне и маркетиншке саветодавне
услуге; услуге истраживања тржишта; рекламирање
путем мобилних и/или рачунарских апликација на
интернет мрежи или другим комуникационим
мрежама;
маркетиншко
истраживање,
наиме,
истраживање и анализа рекламних кампања и
склоности
потрошача;
управљање
пословним
информацијама, наиме, извештавање у вези пословних
информација и пословне аналитике из области
рекламирања
и
маркетинга;
услуге
онлајн
малопродаје које садрже испоруку дигиталних
ЗИС / RS / IPO
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медија; услуге прикупљања, интегрисања и
управљања базом података.
Кл. 42: дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање рачунарског
софтвера; конвертовање рачунарских података и
програма, осим физичког конвертовања; одржавање
рачунарског софтвера; платформа као услуга [PaaS];
пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта; развој
рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру
издавања
софтвера;
рачунарско
програмирање;
саветовање у области рачунарског софтвера; саветовање
у области дизајна и развоја рачунарског софтвера и
хардвера; одржавање рачунарског софтвера; сервер
хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; услуге
провајдера апликационих услуга (ASP); пружалац
апликационих услуга (АСП), наиме, хостинг
софтверских апликација за трећа лица; пружање
софтвера за употребу у пројектовању, управљању,
мерењу, анализирању, дистрибуцији и уручивању
рекламних
садржаја
трећих
лица;
пружалац
апликационих услуга са софтвером за апликациони
програмски интерфејс (АПИ) за управљање, праћење,
извештавање и мерење медијског планирања, куповине
медија и рекламирање трећих лица; платформа као
услуга (ПААС) са рачунарским софтверским
платформама за употребу у куповини и ширењу
оглашавања; пружалац апликационих услуга (АСП) са
софтвером који се користи за куповину, продају,
пројектовање, управљање, праћење, вредновање,
оптимизацију, циљање, анализирање, достављање и
извештавање у вези оглашавања и маркетинга путем
интернета; пружалац апликационих услуга (АСП) са
софтвером за коришћење у пројектовању и управљању
кампањама за онлајн оглашавање и маркетинг;
компјутерске
услуге;
услуге
пројектовања,
инжењеринга, истраживања, развоја и тестирања из
области развоја мобилног апликативног софтвера;
техничке консултације из области развоја мобилног
апликативног софтвера; обезбеђивање софтвера који
омогућава развој, процену, тестирање и одржавање
мобилних софтверских апликација за преноси ве
рачунарске уређаје; обезбеђивање рачунарског софтвера
као интерфејса за програмирање апликација (АПИ) који
омогућава корисницима да изврше електронске
пословне трансакције путем интернета; платформа као
услуга (ПААС) са рачунарским софтвером који
омогућава корисницима да изврше пословне трансакције
и трансакције електронске трговине; обезбеђивање
рачунарског софтвера као интерфејса за програмирање
апликација (АПИ) за употребу у електронским порукама
и преносу аудио записа, видео записа, слика, текста,
садржаја и података; обезбеђивање софтвера за
електронске поруке; пружалац апликационих услуга
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(АСП) са софтвером који се користи за куповину,
продају, праћење, вредновање, оптимизацију, циљање,
анализу, испоруку и извештавање о онлајн оглашавању и
маркетингу; услуге домаћина веб сајтова; развој
рачунарских платформи; пројектовање, дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера; услуге изнајмљивања
софтвера; услуге консултација на пољу компјутера,
софтвера, електронике, телекомуникација, сигурности и
провере аутентичности; пружање информација за
широки спектар тема преко компјутерских мрежа,
бежичних мрежа и глобалних комуникационих мрежа;
привремено коришћење софтвера за управљање
документима и радним групама који се не могу
даунлодовати; веб сајт који нуди сарадњу између радних
група и креирање докумената као и услуге управљања;
услуге консултација и услуге техничке подршке на пољу
компјутера, компјутерских мрежа, софтвера, управљања
документима и системима радних група; дизајн веб сајта
и интерних мрежних сајтова и услуге управљања;
пружање
информација
на
пољу
компјутера,
компјутерских мрежа, софтвера и компјутеризованог
управљања документима и системима радних група
преко
компјутерских
мрежа
и
глобалних
комуникационих мрежа; компјутерске услуге, наиме
ажурирање софтвера преко компјутерских мрежа и
глобалних комуникационих мрежа; услуге IT
консалтинга за креирање и дизајнирање софтвера за веб
странице, мобилне телефоне, преносне рачунаре и
таблет рачунаре; разрада (стварање концепта), уградња,
одржавање, ажурирање и издавање (лиценцирање)
рачунарског програма; писање и развој рачунарског
програма; рачунарско програмирање; инсталација,
одржавање и управљање рачунарском програмима и
рачунарским мрежама и техничко саветовање;
омогућавање привремене употребе рачунарског
програма који се не може преузети за прављење
апликација; помоћ и саветовање на пољу дизајнирања
рачунарских софтверских апликација и графичког
дизајна; услуге графичког дизајна; графички и
интерактивни дизајн софтвера који садржи рачунарске
апликације; професионално саветовање у области
рачунарског софтвера, компјутеризације и ИКТ (ICT);
саветовање у области горе поменутих услуга
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера и рачунара; надоградња рачунарског софтвера;
омогућавање привремене употребе софтвера који се не
може преузети, софтверских апликација и софтверских
алата, нарочито, алата у пољу развоја софтвера; пружање
информација из области развоја софтвера; дизајн и
развој компјутерског софтвера; пружање услуга које
садрже софтвер за креирање сопствених мобилних
апликација, софтвер за пружање услуга подршке,
пружање чатботова (chatbots), пружање услуга ћаскања
уживо (Iive chat), управљање продајним каналима и
побољшање укључивања купаца; научне и технолошке
услуге и истраживање и пројектовање; услуге
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индустријске анализе и истраживања; ажурирање
рачунарског софтвера; дизајн и развој рачунарског
софтвера; дизајнирање и ажурирање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој и имплементација
софтвера;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера;
инсталација, ажурирање, одржавање и поправка
софтвера; услуге техничке подршке, нарочито
откривање сметњи код рачунарског хардвера,
рачунарских периферијских уређаја, рачунарског
софтвера и корисничких електронских уређаја;
саветодавне услуге у вези са избором, уградњом и
коришћењем рачунарског хардвера, софтвера и
корисничких електронских система; обнављање
рачунарских података; рачунарско програмирање;
услуге подршке и саветовања у вези са развојем
рачунарских система, база података и апликација;
обезбеђивање претраживача за добијање података преко
комуникацијских мрежа; обезбеђивање привременог
коришћења рачунарског софтвера и онлајн инсталација
да би се омогућило корисницима да приступе и преузму
рачунарски софтвер; саветодавне услуге у вези
рачунарског хардвера и софтвера; изнајмљивање
хардверских и софтверских апарата и опреме;
информације које се односе на рачунарски хардвер или
софтвер добијене онлајн са глобалне рачунарске мреже
или Интернета; креирање и одржавање wеб-сајтова;
дизајн и развој wеб-сајтова; хостовање wеб-сајтова
других субјеката; услуге даваоца апликацијских услуга
(АСП) праћене компјутерским софтвером; креирање и
развој базе података; услуге обавештавања, саветовања и
консултовања; дизајнирање и писање рачунарског
софтвера; изнајмљивање и одржавање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера;
изнајмљивање рачунарског софтвера и програма;
изнајмљивање рачунарског хардвера и софтвера;
инсталација и одржавање рачунарског софтвера;
инсталација софтвера за базе података; инсталација
софтвера за рачунарске системе; испитивање
рачунарског хардвера и софтвера; истраживања у
области рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера; пројектовање и коришћење системског
софтвера; пројектовање оперативног системског
софтвера; софтвер у виду сервиса [SaaS]; услуге
подршке за рачунарски софтвер; дизајн и развој
рачунара и рачунарског софтвера; дизајн и развој
архитектуре рачунарског софтвера; дизајн и развој
рачунарског хардвера и софтвера; дизајнирање, развој и
програмирање рачунарског софтвера; дизајнирање,
програмирање и одржавање рачунарског софтвера;
истраживања у области рачунарских програма и
софтвера; истраживања у области рачунарског хардвера
и софтвера; конфигурација рачунарског хардвера путем
софтвера; прилагођено дизајнирање рачунарског
хардвера и софтвера; програмирање софтвера за развој
веб сајтова; пројектовање и развој рачунарског хардвера
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и софтвера; пројектовање рачунарског софтвера по
захтеву корисника; развој решења за примену
рачунарског софтвера; рачунарско програмирање;
рачунарско програмирање и дизајнирање рачунарског
софтвера; саветовање о дизајну и развоју рачунарског
софтвера; услуге испитивања рачунарског хардвера и
софтвера; дизајн и развој оперативног софтвера за
рачунарске мреже и сервере; дизајн и развој рачунарског
хардвера, софтвера и базе података; дизајн и развој
софтвера из области мобилних апликација; дизајнирање,
инсталирање, ажурирање и одржавање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој, инсталирање и
одржавање
рачунарског
софтвера;
инсталација,
одржавање, ажурирање и надоградња рачунарског
софтвера; консултантске услуге у области дизајна
рачунарског софтвера; пружање информација у области
развоја рачунарског софтвера; пружање информација у
области дизајна рачунарског софтвера; пружање
информација о пројектовању и развоју рачунарског
софтвера; развој, ажурирање и одржавање софтвера и
система база података; утврђивање проблема код
рачунарског софтвера [техничка подршка]; утврђивање
проблема са рачунарским хардвером коришћењем
софтвера;
дизајнирање
рачунарског
софтвера,
рачунарског фирмвера, рачунарског хардвера и
рачунарских система; истраживање и консултантске
услуге које се односе на рачунарски софтвер;
истраживање које се односи на развој рачунарских
програма и софтвера; консултантске и информативне
услуге које се односе на дизајн софтвера; консултантске
услуге које се односе на дизајн и развој рачунарских
софтвер програма; консултантске услуге које се односе
на дизајн, програмирање и одржавање рачунарског
софтвера; консултовање и саветовање из области
пројектовања и развоја компјутерског хардвера и
софтвера; конфигурација, инсталација, дијагноза
кварова, поправка, надоградња и ажурирање
рачунарског софтвера; пружање информација о изради и
развоју рачунарског софтвера, система и мрежа;
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
рачунарски софтвер; услуге истраживања и развоја које
се односе на рачунарски софтвер; услуге истраживања и
развоја које се односе на рачунарски хардвер и софтвер;
услуге развоја у области рачунарског софтвера и
саветодавне услуге; консултантске услуге које се односе
на дизајн и развој рачунарског софтвера и архитектуре
хардвера; саветодавне услуге у области компјутерске
технологије; саветовање о сигурности рачун ара
саветовање у вези информационих технологија;
графички дизајн; истраживање и развој нових производа
за друге; поновно успостављање рачунарских података;
анализа рачунарских система; компјутерске услуге;
пружање онлајн софтвера који се не може преузети за
управљање, прикупљање, надзирање и анализирање
саобраћаја на мрежи, блоговима и другим онлајн
местима, корисничких склоности и линкова у реалном
ЗИС / RS / IPO
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времену; услуге техничке подршке, наиме решавање
проблема у софтверу за управљање, прикупљање,
надзирање и анализирање саобраћаја на мрежи,
блоговима и другим онлајн местима, корисничких
склоности и линкова; услуге дизајна и развоја за друге
софтвера за управљање, прикупљање, надзирање и
анализирање саобраћаја на мрежи, блоговима и другим
онлајн местима, корисничких склоности и линкова;
услуге техничке подршке и консултантске услуге;
компјутерске консултантске услуге.
(111) 81254
(210) Ж- 2021-12

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 17.09.2021.
(732) BETTER WEB SERVICES DOO BEOGRAD
(STARI GRAD), Цара Уроша 26, 11000, Београд, RS
(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд
(540)

DOBOŠ / ДОБОШ
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 36: финансијски послови; новчани (монетарни)
послови; послови везани за непокретности.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 45: правне услуге.
(111) 81255
(210) Ж- 2021-563

(181) 31.03.2031.
(220) 31.03.2021.
(151) 17.09.2021.
(732) Никола Стојановић , Проте Матеје 1, 15316,
Бања Ковиљача, RS
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.11.14; 09.03.09; 27.05.01
(511) Кл. 18: носиљке за бебе, торбе „кенгури“,
мараме преко рамена за ношење беба, леђне носиљке
за бебе, торбе за ношење беба, торбе за ношење
ствари за бебе.
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Ж
Кл. 24: постељина, јастучнице, покривачи за душеке,
прекривачи за кревете, ћебад за кревете, пешкири од
текстила, вреће за спавање за бебе, джак скафандер
за бебе, мреже за комарце, мрежасте завесе, подлоге
од
тканине
за
пресвлачење
беба.
Кл. 25: обућа за бебе и децу, нарочито ципелице,
патикице, неходајуће ципелице; одећа за бебе и децу,
нарочито гаћице, бодићи, зеке (штрампле), капице,
тракице за главу, мараме за главу, портикле (које
нису од папира), чарапице, рукавице, скафандери,
панталоне,
сукње,
хаљине,
пиджаме.
Кл. 28: играчке и предмети за игру, наиме: звечке,
плетене играчке за дечија колица, дрвене играчке за
дечија колица, активне теретане за бебе, блокови за
играње, играчке за сортирање и слагање,
препариране играчке животиња, дрвене играчке,
играчке у облику хране, кухињских елемената и
прибора, играчке у облику мини продавница,
маркета и ресторана.
Кл. 35:
услуге малопродаје и велепродаје,
укључујући наручивање преко интернета или преко
поште: опреме за бебе и децу, укључујући храну за
бебе и децу, пелене, флашице за храњење, прибор за
јело, колица, седишта за ауто; одеће и обуће за бебе
и децу, укључујући носиљке за бебе, мараме за
ношење беба, ципелице, патикице, гаћице, бодиће,
зеке, капице, тракице за главу, мараме за главу,
портикле,
чарапице,
рукавице,
скафандере,
панталоне, сукње, хаљине, пиджаме; игара, играчки
и предмета за игру; креветаца; врећа за спавање за
бебе и децу; постељине, јастука и јастучница; услуге
увоза и извоза наведене робе.
(111) 81256
(210) Ж- 2021-607

(181) 05.04.2031.
(220) 05.04.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) РОС ПРОДУКТ СЕРВИС ДОО Београд,
Јована Рајића 5Д, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Немања Милосављевић, Господар
Јованова 39-41, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02
(591) жута, црвена.
(511) Кл. 16:
штампане ствари; промотивне
публикације; рекламне публикације; канцеларијски
материјал и прибор.
Кл. 35: услуге малопродаје вештачких ђубрива и
хемикалија које се користе у пољопривреди,
хортикултури шумарству; услуге малопродаје
необрађених и синтетичких смо ла; услуге
малопродаје соли за индустријску намену; услуге
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велепродаје соли за индустријску примену; услуге
малопродаје хемијских супстанци, хемијских
материјала и препарата, и природних елемената;
услуге велепродаје хемијских супстанци, хемијских
материјала и препарата, и природних елемената;
услуге малопродаје необрађених вештачких и
синтетичких смо ла; услуге велепродаје необрађених
вештачких и синтетичких смо ла; услуге малопродаје
хемијских препарата и материјала за филм,
фотографију и штампање; услуге велепродаје
хемијских препарата и материјала за филм,
фотографију и штампање; услуге малопродаје
средстава за филтрацију за хемијске и нехемијске
супстанце које су обухваћене класом; услуге
велепродаје средстава за филтрацију за хемијске и
нехемијске супстанце које су обухваћене класом;
услуге малопродаје средстава за раст, вештачких
ђубрива и хемикалија које се користе у
пољопривреди, хортикултури и шумарству; услуге
велепродаје средстава за раст, вештачких ђубрива и
хемикалија које се користе у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; услуге малопродаје
непроцесуиране пластике; услуге велепродаје
непроцесуиране пластике; услуге малопродаје
детерџената за употребу у производњи и индустрији;
услуге велепродаје детерџената за употребу у
производњи и индустрији; услуге малопродаје
хемијских и органских мешавина за употребу у
производњи хране и пића; услуге велепродаје
хемијских и органских мешавина за употребу у
производњи хране и пића; услуге малопродаје
китова, филера и пасти за индустријску употребу;
услуге велепродаје китова, филера и пасти за
индустријску употребу; услуге малопродаје штирка
за употребу у производњи и индустрији; услуге
велепродаје штирка за употребу у производњи и
индустрији; услуге малопродаје фарби, колораната,
пигмената и мастила; услуге велепродаје фарби,
колораната,
пигмената
и
мастила;
услуге
малопродаје премаза; услуге велепродаје премаза;
услуге малопродаје сирове природне смоле; услуге
велепродаје сирове природне смоле; услуге
малопродаје разређивача и згушњивача за премазе,
фарбе и мастила; услуге велепродаје разређивача и
згушњивача за премазе, фарбе и мастила; услуге
малопродаје есецијалних уља и ароматских
екстраката; услуге велепродаје есенцијалних уља и
ароматских
екстраката;
услуге
малопродаје
средстава за хигијену; услуге велепродаје средстава
за хигијену; услуге малопродаје препарата за негу
животиња; услуге велепродаје препарата за негу
животиња; услуге малопродаје препарата за
чишћење и мирисних препарата; услуге велепродаје
препарата за чишћење и мирисних препарата; услуге
малопродаје воска за кројаче и обућаре; услуге
велепродаје воска за кројаче и обућаре; услуге
ЗИС / RS / IPO
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малопродаје абразива; услуге велепродаје абразива;
услуге малопродаје лубриканата и индустријских
масти, воскова и течности; услуге велепродаје
лубриканата и индустријских масти, воскова и
течности; услуге малопродаје електричне енергије;
услуге велепродаје електричне енергије; услуге
малопродаје горива и осветљивача; услуге
велепродаје
горива
и осветљивача;
услуге
малопродаје композита за контролу прашине; услуге
велепродаје композита за контролу прашине; услуге
малопродаје препарата за купке за бебе на бази паре
ментола; услуге велепродаје препарата за купке за
бебе на бази паре ментола; услуге малопродаје
медицинских уља за бебе; услуге велепродаје
медицинских уља за бебе; услуге малопродаје уља
сандаловине за медицинске, фармацеутске и
ветеринарске сврхе; услуге велепродаје уља
сандаловине за медицинске, фармацеутске и
ветеринарске сврхе; услуге малопродаје соли за
оралну рехидрацију; услуге велепродаје соли за
оралну
рехидрацију;
услуге
малопродаје
медицинских соли за купање; услуге велепродаје
медицинских соли за купање; услуге малопродаје
минералних соли; услуге велепродаје минералних
соли; услуге малопродаје антибиотских суплемената
за
исхрану
животиња;
услуге
велепродаје
антибиотских суплемената за исхрану животиња;
услуге малопродаје суплемената за исхрану за
ветеринарску
употребу;
услуге
велепродаје
суплемената за исхрану за ветеринарску употребу;
услуге малопродаје нутритивних суплемената за
ветеринарску
употребу;
услуге
велепродаје
нутритивних суплемената за ветеринарску употребу;
услуге малопродаје импрегнираних медицинских
марамица
за
брисање;
услуге
велепродаје
импрегнираних медицинских марамица за брисање;
услуге малопродаје терапеутских препарата за
купање; услуге велепродаје терапеутских препарата
за купање; услуге малопродаје течних завоја у спреј
у; услуге велепродаје течних завоја у спреј у; услуге
малопродаје расхладних спреј ева за медицинске
сврхе; услуге велепродаје расхладних спреј ева за
медицинске сврхе; услуге малопродаје медицинских
шампона; услуге велепродаје медицинских шампона;
услуге малопродаје коре у праху за ветеринарску
употребу; услуге велепродаје коре у праху за
ветеринарску
употребу;
услуге
малопродаје
препарата за оралну вакцинацију; услуге велепродаје
препарата
за
оралну
вакцинацију;
услуге
малопродаје антипиретских препарата; услуге
велепродаје антипиретских препарата; услуге
малопродаје препарата за клистирање; услуге
велепродаје препарата за клистирање; услуге
малопродаје препарата за купање за медицинске
сврхе; услуге велепродаје препарата за купање за
медицинске сврхе; услуге малопродаје минералних
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Ж
препарата за медицинске сврхе; услуге велепродаје
минералних препарата за медицинске сврхе; услуге
малопродаје лековитих препарата за здравствену
негу; услуге велепродаје лековитих препарата за
здравствену негу; услуге малопродаје медицинских
препарата;
услуге
велепродаје
медицинских
препарата;
услуге малопродаје кантаридских
препарата за медицинску употребу; услуге
велепродаје кантаридских препарата за медицинску
употребу;
услуге
малопродаје
медицинских
хигијенских
препарата;
услуге
велепродаје
медицинских
хигијенских
препарата;
услуге
малопродаје триптофанских препарата; услуге
велепродаје триптофанских препарата; услуге
малопродаје препарата на бази парацетамола са
модификованим ослобађањем; услуге велепродаје
препарата на бази парацетамола са модификованим
ослобађањем; услуге малопродаје препарата на бази
парацетамола
за
оралну
употребу;
услуге
велепродаје препарата на бази парацетамола за
оралну
употребу;
услуге
малопродаје
бактериолошких
препарата
за
ветеринарску
примену; услуге велепродаје бактериолошких
препарата за ветеринарску примену; услуге
малопродаје
бактериолошких
препарата
за
медицинску
примену;
услуге
велепродаје
бактериолошких препарата за медицинску примену;
услуге малопродаје капи за очи; услуге велепродаје
капи за очи; услуге малопродаје лековитог блата;
услуге велепродаје лековитог блата; услуге
малопродаје свећа за уши за терапеутску примену;
услуге велепродаје свећа за уши за терапеутску
примену; услуге малопродаје медицинских свећа за
масажу; услуге велепродаје медицинских свећа за
масажу; услуге малопродаје лубриканата за
медицинску
употребу;
услуге
велепродаје
лубриканата за медицинску употребу; услуге
малопродаје хемоглобина; услуге велепродаје
хемоглобина; услуге малопродаје жвакаће гуме за
освежавање даха за медицинску намену; услуге
велепродаје жвакаће гуме за освежавање даха за
медицинску намену; услуге малопродаје екстракта
коре за медицинску употребу; услуге велепродаје
екстракта коре за медицинску употребу; услуге
малопродаје медицинских униформи (препарата);
услуге
велепродаје
медицинских
униформи
(препарата); услуге малопродаје феромона; услуге
велепродаје
феромона;
услуге
малопродаје
ензимских препарата за ветеринарску примену;
услуге велепродаје ензимских препарата за
ветеринарску
примену;
услуге
малопродаје
ензимских препарата за медицинску примену; услуге
велепродаје ензимских препарата за медицинску
примену; услуге малопродаје декстрина за
фармацеутску
употребу;
услуге
велепродаје
декстрина за фармацеутску употребу; услуге
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малопродаје креми за виме за пољопривредну
намену; услуге велепродаје креми за виме за
пољопривредну
намену;
услуге
малопродаје
колагена за медицинске намене; услуге велепродаје
колагена за медицинске намене; услуге малопродаје
хемијских препарата за ветеринарске намене; услуге
велепродаје хемијских препарата за ветеринарске
намене; услуге малопродаје хемијских препарата за
медицинске намене; услуге велепродаје хемијских
препарата за медицинске намене; услуге малопродаје
обновљених ћелија за клиничке третмане у нези
коже; услуге велепродаје обновљених ћелија за
клиничке третмане у нези коже; услуге малопродаје
матичних ћелија за медицинску намену; услуге
велепродаје матичних ћелија за медицинску намену;
услуге малопродаје лосиона за псе за ветеринарску
употребу; услуге велепродаје лосиона за псе за
ветеринарску употребу; услуге малопродаје таблета
за фармацеутску употребу; услуге велепродаје
таблета за фармацеутску употребу; услуге
малопродаје празних капсула за фармацеутску
употребу; услуге велепродаје празних капсула за
фармацеутску
употребу;
услуге
малопродаје
биолошких индикатора за праћење процеса
стерилизације за медицинску или ветеринарску
употребу; услуге велепродаје биолошких индикатора
за праћење процеса стерилизације за медицинску или
ветеринарску употребу; услуге малопродаје блата за
купање; услуге велепродаје блата за купање; услуге
малопродаје бактеријских препарата за медицинску и
ветеринарску
употребу;
услуге
велепродаје
бактеријских
препарата
за
медицинску
и
ветеринарску
употребу;
услуге
малопродаје
бактеријских
отрова;
услуге
велепродаје
бактеријских отрова; услуге малопродаје хидрогенпероксида за медицинске намене; услуге велепродаје
хидроген-пероксида за медицинске намене; услуге
малопродаје морске воде за лековите купке; услуге
велепродаје морске воде за лековите купке; услуге
малопродаје термалне воде; услуге велепродаје
термалне воде; услуге малопродаје минералних вода
за медицинске намене; услуге велепродаје
минералних вода за медицинске намене; услуге
малопродаје соли за минералне купке; услуге
велепродаје соли за минералне купке; услуге
малопродаје хемијских контрацептива; услуге
велепродаје хемијских контрацептива; услуге
малопродаје антибиотика за рибу; услуге велепродаје
антибиотика за рибу; услуге малопродаје гасних
смеша за медицинску употребу; услуге велепродаје
гасних смеша за медицинску употребу; услуге
малопродаје биљних масти за болну кожу код
кућних љубимаца; услуге велепродаје биљних масти
за болну кожу код кућних љубимаца; услуге
малопродаје биљних масти против свраба код
кућних љубимаца; услуге велепродаје биљних масти
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против свраба код кућних љубимаца; услуге
малопродаје алкохола за утрљавање; услуге
велепродаје алкохола за утрљавање; услуге
малопродаје алкохола за фармацеутску намену;
услуге велепродаје алкохола за фармацеутску
намену; услуге малопродаје агенаса за третман
болести радијације; услуге велепродаје агенаса за
третман болести радијације; услуге малопродаје
агенаса за детоксификацију од хлорина за
медицинску намену; услуге велепродаје агенаса за
детоксификацију од хлорина за медицинску намену;
услуге малопродаје агенаса за детоксификацију од
бензола за медицинску намену; услуге велепродаје
агенаса за детоксификацију од бензола за
медицинску намену; услуге малопродаје агената за
детоксификацију од арсеника за медицинску намену;
услуге велепродаје агената за детоксификацију од
арсеника за медицинску намену; услуге малопродаје
агенаса за ослобађање лекова у облику премаза за
таблете који олакшавају ослобађање фармацеутских
препарата; услуге велепродаје агенаса за ослобађање
лекова у облику премаза за таблете који олакшавају
ослобађање фармацеутских препарата; услуге
малопродаје агенаса за ослобађање лекова у облику
растворљивих слојева који олакшавају ослобађање
фармацеутских препарата; услуге велепродаје
агенаса за ослобађање лекова у облику растворљивих
слојева који олакшавају ослобађање фармацеутских
препарата; услуге малопродаје агенаса за ослобађање
лекова у облику јестивих обланди за увијање лекова
у праху; услуге велепродаје агенаса за ослобађање
лекова у облику јестивих обланди за увијање лекова
у праху; услуге малопродаје агенаса за ослобађање
лекова који олакшавају ослобађање фармацеутских
препарата; услуге велепродаје агенаса за ослобађање
лекова који олакшавају ослобађање фармацеутских
препарата; услуге малопродаје агенаса који
активирају ћелијске функције за медицинску
употребу; услуге велепродаје агенаса који активирају
ћелијске функције за медицинску употребу; услуге
малопродаје
кардиоваскуларних
агенаса
за
медицинску
употребу;
услуге
велепродаје
кардиоваскуларних агенаса за медицинску употребу;
услуге малопродаје адитива за крмно биље за
медицинску употребу; услуге велепродаје адитива за
крмно биље за медицинску употребу; услуге
малопродаје фармацеутских адитива за животињску
храну; услуге велепродаје фармацеутских адитива за
животињску храну; услуге малопродаје лепкова за
постављање протеза; услуге велепродаје лепкова за
постављање
протеза;
услуге
малопродаје
медицинских лепкова за везивање унутрашњег
ткива; услуге велепродаје медицинских лепкова за
везивање унутрашњег ткива; услуге малопродаје
медицинских лепкова за зарастање рана; услуге
велепродаје медицинских лепкова за зарастање рана;
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услуге малопродаје хируршких лепкова; услуге
велепродаје хируршких лепкова; услуге малопродаје
фармацеутских и природних лекова; услуге
велепродаје фармацеутских и природних лекова;
услуге малопродаје дијагностичких препарата и
материјала; услуге велепродаје дијагностичких
препарата и материјала; услуге малопродаје
медицинских омотача, прекривача и апликатора;
услуге
велепродаје
медицинских
омотача,
прекривача и апликатора; услуге малопродаје живих
органа и ткива за хируршку намену; услуге
велепродаје живих органа и ткива за хируршку
намену; услуге малопродаје хигијенских препарата и
артикал а; услуге велепродаје хигијенских препарата
и артикала; услуге малопродаје стоматолошких
препарата
и
предмета;
услуге
велепродаје
стоматолошких препарата и предмета; услуге
малопродаје дијететских суплемената и дијететских
препарата;
услуге
велепродаје
дијететских
суплемената и дијететских препарата; услуге
малопродаје препарата и предмета за сузбијање
штеточина; услуге велепродаје препарата и предмета
за сузбијање штеточина; услуге малопродаје
санитарних
препарата
и
предмета;
услуге
велепродаје санитарних препарата и предмета;
услуге малопродаје стоматолошких препарата и
предмета, и лековитих пасти за зубе; услуге
велепродаје стоматолошких препарата и предмета, и
лековитих пасти за зубе; услуге малопродаје врата,
капија, прозора и прекривача за прозоре од метала;
услуге велепродаје врата, капија, прозора и
прекривача за прозоре од метала; услуге малопродаје
структура и преносивих грађевина од метала; услуге
велепродаје структура и преносивих грађевина од
метала; услуге малопродаје статуа и уметничких
дела од обичних метала; услуге велепродаје статуа и
уметничких дела од обичних метала; услуге
малопродаје необрађених и полуобрађених металних
материјала, неодређене употребе; услуге велепродаје
необрађених и полуобрађених металних материјала,
неодређене
употребе;
услуге
малопродаје
грађевинских материјала и елемената од метала;
услуге велепродаје грађевинских материјала и
елемената од метала; услуге малопродаје гвожђарије;
услуге велепродаје гвожђарије; услуге малопродаје
металних контејнера, предмета за транспорт и
паковање; услуге малопродаје металних контејнера,
предмета за транспорт и паковање; услуге
малопродаје цементираних карбидних врхова за
делове алата; услуге велепродаје цементираних
карбидних врхова за делове алата; услуге
малопродаје цементираних карбидних врхова (алата
за машине); услуге велепродаје цементираних
карбидних врхова (алата за машине); услуге
малопродаје турбочарџера за машине; услуге
велепродаје турбочарџера за машине; услуге
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малопродаје преносника снаге за машине; услуге
велепродаје преносника снаге за машине; услуге
малопродаје вишеструких издувника за моторе;
услуге велепродаје вишеструких издувника за
моторе; услуге малопродаје носача за машине;
услуге велепродаје носача за машине; услуге
малопродаје радијатора за возила; услуге велепродаје
радијатора за возила; услуге малопродаје пумпи за
гориво; услуге велепродаје пумпи за гориво; услуге
малопродаје жичаних четки за машинску употребу;
услуге велепродаје жичаних четки за машинску
употребу; услуге малопродаје вишеструких мотора
за
покретање
навртки;
услуге
велепродаје
вишеструких мотора за покретање навртки; услуге
малопродаје машина за притезање;
услуге
велепродаје
машина
за
притезање;
услуге
малопродаје CAM ланаца; услуге велепродаје CAM
ланаца; услуге малопродаје филтера за гасове
(машине); услуге велепродаје филтера за гасове
(машине); услуге малопродаје уљаних филтера
(делови машина); услуге велепродаје уљаних
филтера (делови машина); услуге малопродаје
филтера за гориво; услуге велепродаје филтера за
гориво; услуге малопродаје филтера који су део
машине; услуге велепродаје филтера који су део
машине; услуге малопродаје уређаја за повезивање
(делови машина); услуге велепродаје уређаја за
повезивање (делови машина); услуге малопродаје
диск кочница за машине; услуге велепродаје диск
кочница за машине; услуге малопродаје ножева (део
машине); услуге велепродаје ножева (део машине);
услуге малопродаје мењача који су део машине;
услуге велепродаје мењача који су део машине;
услуге малопродаје каишева за моторе; услуге
велепродаје каишева за моторе; услуге малопродаје
динамо појасева; услуге велепродаје динамо
појасева; услуге малопродаје спојница за машине;
услуге велепродаје спојница за машине; услуге
малопродаје водених обртница (хидрауличних
спојница); услуге велепродаје водених обртница
(хидрауличних спојница); услуге малопродаје
каталитичких конвертора; услуге велепродаје
каталитичких конвертора; услуге малопродаје
суперчарџера; услуге велепродаје суперчарџера;
услуге малопродаје кочионих компоненти за
машине; услуге велепродаје кочионих компоненти за
машине; услуге малопродаје пнеуматских контрола
за машине и моторе; услуге велепродаје пнеуматских
контрола за машине и моторе; услуге малопродаје
хидрауличких контрола за машине и моторе; услуге
велепродаје хидрауличких контрола за машине и
моторе; услуге малопродаје цевовода (делова
мотора); услуге велепродаје цевовода (делова
мотора); услуге малопродаје глава цилиндара за
моторе; услуге велепродаје глава цилиндара за
моторе; услуге малопродаје цилиндара за машине;
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услуге велепродаје цилиндара за машине; услуге
малопродаје
клипова
за
цилиндре;
услуге
велепродаје
клипова
за
цилиндре;
услуге
малопродаје облога за цилиндре; услуге велепродаје
облога за цилиндре; услуге малопродаје кућишта
радилице за моторе; услуге велепродаје кућишта
радилице за моторе; услуге малопродаје обложених
глава; услуге велепродаје обложених глава; услуга
малопродаје карбуратора; услуге велепродаје
карбуратора; услуге малопродаје кућишта (делови
машине); услуге велепродаје кућишта (делови
машине); услуге малопродаје кућишта мотора;
услуге велепродаје кућишта мотора; услуге
малопродаје свећица; услуге велепродаје свећица;
услуге малопродаје кугластих чаура; услуге
велепродаје кугластих чаура; услуге малопродаје
цилиндарских блокова (делова машине); услуге
велепродаје цилиндарских блокова (делова машине);
услуге малопродаје клипњача за машине; услуге
велепродаје
клипњача
за
машине;
услуге
малопродаје торзијских осовина за машине; услуге
велепродаје торзијских осовина за машине; услуге
малопродаје клупа за тестере које су делови машине;
услуге велепродаје клупа за тестере које су делови
машине; услуге малопродаје осовина за машине;
услуге велепродаје осовина за машине; услуге
малопродаје оп руга (делови машине); услуге
велепродаје
опруга(делови
машине);
услуге
малопродаје штитника за ланце (делови машине);
услуге велепродаје штитника за ланце (делови
машине); услуге малопродаје погонског апарата са
ракетним мотором за чамце; услуге велепродаје
погонског апарата са ракетним мотором за чамце;
услуге малопродаје индексних погона; услуге
велепродаје индексних погона; услуге малопродаје
пнеуматских
покретачких
апарата;
услуге
велепродаје пнеуматских покретачких апарата;
услуге малопродаје зупчаника за машине; услуге
велепродаје
зупчаника
за
машине;
услуге
малопродаје зупчаника подизача; услуге велепродаје
зупчаника подизача; услуге малопродаје пужних
зупчаника за машине; услуге велепродаје пужних
зупчаника
за
машине;
услуге
малопродаје
пригушивача (делови машине); услуге велепродаје
пригушивача (делови машине); услуге малопродаје
квачила за машине; услуге велепродаје квачила за
машине; услуге малопродаје алтернатора за копнена
возила; услуге велепродаје алтернатора за копнена
возила; услуге малопродаје квачила, осим за копнена
возила; услуге велепродаје квачила, осим за копнена
возила; услуге малопродаје стартер а1тернатора;
услуге велепродаје стартер а1тернатора; услуге
малопродаје мотора са компресованим ваздухом;
услуге велепродаје мотора са компресованим
ваздухом;
услуге
малопродаје
хидрауличких
акумулатора; услуге велепродаје хидрауличких
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акумулатора; услуге малопродаје прикључака за
главу за електрични алат; услуге велепродаје
прикључака за главу за електрични алат; услуге
малопродаје точкова и трачница за машине; услуге
велепродаје точкова и трачница за машине; услуге
малопродаје
индустријских
робота;
услуге
велепродаје
индустријских
робота;
услуге
велепродаје пумпи, компресора и вентилатора;
услуге
велепродаје
пумпи,
компресора
и
вентилатора; услуге малопродаје машина и
машинских алата за обраду материјала и за
производњу; услуге велепродаје машина и
машинских алата за обраду материјала и за
производњу; услуге малопродаје диспензера; услуге
велепродаје
диспензера;
услуге
малопродаје
генератора струје; услуге велепродаје генератора
струје; услуге малопродаје машина за метење,
чишћење, прање и прање веша; услуге велепродаје
машина за метење, чишћење, прање и прање веша;
услуге малопродаје опреме за пољопривреду,
земљане радове, грађевину, екстракцију нафте и гас
и рударство; услуге велепродаје опреме за
пољопривреду,
земљане
радове,
грађевину,
екстракцију нафте и гас и рударство; услуге
малопродаје опреме за селидбу и руковање; услуге
ве1епродаје опреме за селидбу и руковање; услуге
малопродаје уређаја за припрему хране, кухињских
ножева и прибора; услуге ве1епродаје уређаја за
припрему хране, кухињских ножева и прибора;
услуге малопродаје алата за подизање; услуге
велепродаје алата за подизање; услуге малопродаје
ручног алата и уређаја за обраду материјала, и за
израду, поправку и одржавање; услуге велепродаје
ручног алата и уређаја за обраду материјала, и за
израду, поправку и одржавање; услуге малопродаје
уређаја за припрему хране, кухињских ножева и
прибора за јело; услуге велепродаје уређаја за
припрему хране, кухињских ножева и прибора
зајело; услуге малопродаје оштрог и тупог оружја;
услуге велепродаје оштрог и тупог оружја; услуге
малопродаје хигијенских и средстава за негу лепоте
за људе и животиње; услуге ве1епродаје хигијенских
и средстава за негу лепоте за људе и животиње;
услуге малопродаје везане за информациону
технологију и аудиовизуелну опрему; услуге
велепродаје везане за информациону технологију и
аудиовизуелну
опрему;
услуге
малопродаје
снимљеног
материјала;
услуге
велепродаје
снимљеног материјала; услуге малопродаје магнета,
магнетизера и демагнетизера, услуге ве1епродаје
магнета, магнетизера и демагнетизера; услуге
малопродаје инструмената за мерење, детекцију и
праћење, индикатора и контролера; услуге
велепродаје инструмената за мерење, детекцију и
праћење, индикатора и контролера; услуге
малопродаје ронилачке опреме; услуге ве1епродаје
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ронилачке опреме; услуге малопродаје везане за
информационе
технологије,
аудиовизуелне,
мултимедијалне и фотографске уређаје; услуге
велепродаје везане за информационе технологије,
аудиовизуелне, мултимедијалне и фотографске
уређаје;
услуге
малопродаје
сигурносних,
безбедносних, заштитних и уређаја за сигнализацију;
услуге велепродаје сигурносних, безбедносних,
заштитних и уређаја за сигнализацију; услуге
малопродаје уређаја за навигацију, навођење,
праћење, циљање и мапирање; услуге велепродаје
уређаја за навигацију, навођење, праћење, циљање и
мапирање;
услуге
малопродаје
научних
и
лабораторијских уређаја за третмане који користе
струју;
услуге
велепродаје
научних
и
лабораторијских уређаја за третмане који користе
струју; услуге малопродаје оптичких уређаја, уређаја
за побољшање и корекцију; услуге велепродаје
оптичких уређаја, уређаја за побољшање и
корекцију;
услуге
малопродаје
апарата,
инструмената и каблова за струју; услуге велепродаје
апарата, инструмената и каблова за струју; услуге
малопродаје из области научних истраживања и
лабораторијских апарата, образовних апарата и
симулатора; услуге велепродаје у области научних
истраживања и лабораторијских апарата, образовних
апарата и симулатора; услуге малопродаје
простетике
вештачких
импланата;
услуге
велепродаје простетике и вештачких импланата;
услуге малопродаје медицинске одеће; услуге
велепродаје медицинске одеће; услуге малопродаје
медицинског намештаја и опреме за кревете, опреме
за премештање пацијената; услуге велепродаје
медицинског намештаја и опреме за кревете, опреме
за премештање пацијената; услуге малопродаје
сексуалних помагала; услуге велепродаје сексуалних
помагала; услуге малопродаје помагала за храњење и
цуцли; услуге велепродаје помагала за храњење и
цуцли; услуге малопродаје ортопедских и помагала
за кретање; услуге велепродаје ортопедских и
помагала за кретање; услуге малопродаје опреме за
физикалну терапију; услуге велепродаје опреме за
физикалну
терапију;
услуге
малопродаје
медицинских
и
ветеринарских
апарата
и
инструмената; услуге велепродаје медицинских и
ветеринарских апарата и инструмената; услуге
малопродаје уређаја за заштиту слуха; услуге
велепродаје уређаја за заштиту слуха; услуге
малопродаје санитарних инсталација, довода воде и
санитарне опреме; услуге велепродаје санитарних
инсталација, довода воде и санитарне опреме; услуге
малопродаје
нуклеарних
инсталација;
услуге
велепродаје
нуклеарних
инсталација;
услуге
малопродаје инсталација за индустријску прераду;
услуге велепродаје инсталација за индустријску
прераду; услуге малопродаје инсталација за сушење;
ЗИС / RS / IPO
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услуге велепродаје инсталација за сушење; услуге
малопродаје опреме за грејање, вентилацију,
климатизовање и прочишћавање (амбијентално);
услуге велепродаје опреме за грејање, вентилацију,
климатизовање и прочишћавање (амбијентално);
услуге малопродаје филтера за индустријску и кућну
употребу;
услуге
велепродаје
филтера
за
индустријску и кућну употребу; услуге малопродаје
опреме за расхлађивање и замрзавање; услуге
велепродаје опреме за расхлађивање и замрзавање;
услуге малопродаје опреме за кување, грејање,
хлађење и обраду хране и пића; услуге велепродаје
опреме за кување, грејање, хлађење и обраду хране и
пића; услуге малопродаје димних гасова и
инсталација за пренос издувних гасова; услуге
велепродаје димних гасова и инсталација за пренос
издувних гасова; услуге малопродаје горионика,
бојлера и грејача; услуге велепродаје горионика,
бојлера и грејача; услуге малопродаје уређаја за
паљење; услуге велепродаје уређаја за паљење;
услуге малопродаје направа за лично грејање и
сушење; услуге велепродаје направа за лично
грејање и сушење; услуге малопродаје уређај а за
сунчање; услуге велепродаје уређаја за сунчање;
услуге малопродаје регулаторних и безбедносних
додатака за водене и гасне инсталације; услуге
велепродаје регулаторних и безбедносних додатака
за водене и гасне инсталације; услуге малопродаје
везане за осветљење и светлосне рефлекторе; услуге
велепродаје везане за осветљење и светлосне
рефлекторе;
услуге
малопродаје
возила
и
преносника;
услуге
велепродаје
возила
и
преносника; услуге малопродаје оружја и муниције;
услуге велепродаје оружја и муниције; услуге
малопродаје експлозивних супстанци и направа,
осим оружја; услуге велепродаје експлозивних
супстанци и направа, осим оружја; услуге
малопродаје комеморативних штитова; услуге
велепродаје комеморативних штитова; услуге
малопродаје златника у полугама; услуге велепродаје
златника у полугама; услуге малопродаје новчића;
услуге велепродаје новчића; услуге малопродаје
златних полуга; услуге велепродаје златних полуга;
услуге малопродаје идентификационих наруквица
(накит); услуге велепродаје идентификационих
наруквица (накит); услуге малопродаје накита
премазаног
племенитим
металима;
услуге
велепродаје
накита
премазаног
племенитим
металима;
услуге
малопродаје
декоративних
артикала (накита) за личну употребу; услуге
велепродаје декоративних артикала (накита) за
личну употребу; услуге малопродаје сребрних
легура; услуге велепродаје сребрних легура; услуге
малопродаје статуа и фигурица, направљених од или
премазаних племенитим или полуплеменитим
металима или драгим или полудрагим камењем, или
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њиховим имитацијама; услуге велепродаје статуа и
фигурица, направљених од или премазаних
племенитим или полуплеменитим металима или
драгим или полудрагим камењем, или њиховим
имитацијама;
услуге
малопродаје
украса,
направљених од или премазаних племенитим или
полуплеменитим металима или драгим или
полудрагим камењем, или њиховим имитацијама;
услуге велепродаје украса, направљених од или
премазаних племенитим или полуплеменитим
металима или драгим или полудрагим камењем, или
њиховим имитацијама; услуге малопродаје драгог
камења, бисера у племенитих метала, и њихових
имитација; услуге велепродаје драгог камења, бисера
у племенитих метала, и њихових имитација; услуге
малопродаје инструмената за мерење времена;
услуге велепродаје инструмената за мерење времена;
услуге малопродаје привезака за кључеве и ланчића
за кључеве, и са њима повезаних малих украса;
услуге велепродаје привезака за кључеве и ланчића
за кључеве, и са њима повезаних малих украса;
услуге малопродаје накита; услуге велепродаје
накита; услуге малопродаје кутија за накит и сатове;
услуге велепродаје кутија за накит и сатове; услуге
малопродаје
музичких
инструмената;
услуге
велепродаје
музичких
инструмената;
услуге
малопродаје музичких додатака; услуге велепродаје
музичких додатака; услуге малопродаје папирних
подметача за чаше за пиће; услуге велепродаје
папирних подметача за чаше за пиће; услуге
малопродаје папирних сунцобрана за коктеле; услуге
велепродаје папирних сунцобрана за коктеле; услуге
малопродаје подметача за пивске чаше; услуге
велепродаје подметача за пивске чаше; услуге
малопродаје
целулозних
марамица;
услуге
велепродаје
целулозних
марамица;
услуге
малопродаје папирних марамица за скидање шминке;
услуге велепродаје папирних марамица за скидање
шминке; услуге малопродаје целулозних салвета за
козметичку употребу; услуге велепродаје целулозних
салвета за козметичку употребу; услуге малопродаје
стоних папирних салвета; услуге велепродаје стоних
папирних салвета; услуге малопродаје папирних
убруса за лице; услуге велепродаје папирних убруса
за лице; услуге малопродаје картонских подметача за
храну; услуге велепродаје картонских подметача за
храну; услуге малопродаје папирних простирки за
капање; услуге велепродаје папирних простирки за
капање; услуге малопродаје папирних кеса за ђубре
(за употребу у домаћинству); услуге велепродаје
папирних кеса за ђубре (за употребу у домаћинству);
услуге малопродаје ролни тоалет папира; услуге
велепродаје
ролни
тоалет
папира;
услуге
малопродаје папирних прекривача за wc-шоље;
услуге велепродаје папирних прекривача за wcшоље; услуге малопродаје папирних врећа за отпад;
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услуге велепродаје папирних врећа за отпад; услуге
малопродаје папирних убруса за сушење; услуге
велепродаје папирних убруса за сушење; услуге
малопродаје папирних столњака; услуге велепродаје
папирних столњака; услуге малопродаје тоалет
папира у листићима; услуге велепродаје тоалет
папира у листићима; услуге малопродаје тоалет
папира; услуге велепродаје тоалет папира; услуге
малопродаје упијајућег папира; услуге велепродаје
упијајућег папира; услуге малопродаје папирних
филтера за чај; услуге велепродаје папирних филтера
за чај; услуге малопродаје папирних филтера за воду;
услуге велепродаје папирних филтера за воду; услуге
малопродаје папирних марамица; услуге велепродаје
папирних марамица; услуге малопродаје папирних
портикли; услуге велепродаје папирних портикли;
услуге малопродаје папирних застава; услуге
велепродаје папирних застава; услуге малопродаје
папирних, картонских и пластичних врећа и
предмета за паковање, увијање и одлагање; услуге
велепродаје папирних, картонских и пластичних
врећа и предмета за паковање, увијање и одлагање;
услуге малопродаје штампаног материјала; услуге
велепродаје
штампаног
материјала;
услуге
малопродаје уметничких дела и фигурица од папира
и картона, и архитектонских макета; услуге
велепродаје уметничких дела и фигурица од папира
и картона, и архитектонских макета; услуге
малопродаје уметничких и декоративних материјала
и средстава; услуге велепродаје уметничких и
декоративних материјала и средстава; услуге
малопродаје папирних материјала за филтрацију;
услуге велепродаје папирних материјала за
филтрацију; услуге малопродаје папира и картона;
услуге велепродаје папира и картона; услуге
малопродаје гуме (средства за лепљење) за
канцеларијски материјал или домаћинство; услуге
велепродаје гуме (средства за лепљење) за
канцеларијски материјал или домаћинство; услуге
малопродаје канцеларијског и школског прибора;
услуге велепродаје канцеларијског и школског
прибора; услуге малопродаје ливеног најлона за
употребу у производњи; услуге велепродаје ливеног
најлона за употребу у производњи; услуге
малопродаје вискозних листова (полузавршени
производ); услуге велепродаје вискозних листова
(полузавршени производ); услуге малопродаје
синтетичких влакана, осим за текстилне намене;
услуге велепродаје синтетичких влакана, осим за
текстилне намене; услуге малопродаје ебонита
(вулканита); услуге велепродаје ебонита (вулканита);
услуге малопродаје карбонских влакана; услуге
велепродаје карбонских влакана; услуге малопродаје
стаклених влакана и стаклене вуне; услуге
велепродаје стаклених влакана и стаклене вуне;
услуге малопродаје акрилних смола (полузавршени
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производ); услуге велепродаје акрилних смола
(полузавршени производ); услуге малопродаје
замена за необрађену или полуобрађену гутаперку;
услуге велепродаје замена за необрађену или
полуобрађену гутаперку; услуге малопродаје замена
за необрађену или полуобрађену гурну; услуге
велепродаје замена за необрађену или полуобрађену
гурну; услуге малопродаје полуобрађених смола;
услуге велепродаје полуобрађених смола; услуге
малопродаје полиуретанских опни, осим за увијање;
услуге велепродаје полиуретанских опни, осим за
увијање;
услуге
малопродаје
полуобрађених
природних смола; услуге велепродаје полуобрађених
природних смо ла; услуге малопродаје целулозних
фолија за употребу у производњи; услуге
велепродаје целулозних фолија за употребу у
производњи; услуге малопродаје непрезервираних
синтетичких гума за употребу у производњи; услуге
велепродаје непрезервираних синтетичких гума за
употребу у производњи; услуге малопродаје
полуобрађених пластичних супстанци; услуге
велепродаје полуобрађених пластичних супстанци;
услуге малопродаје смола у екструдованом облику;
услуге велепродаје смола у екструдованом облику;
услуге малопродаје полиестера; услуге велепродаје
полиестера; услуге малопродаје минералних влакана;
услуге велепродаје минералних влакана; услуге
малопродаје гумених трака за стакло; услуге
велепродаје гумених трака за стакло; услуге
малопродаје
антикорозионе
траке;
услуге
велепродаје
антикорозионе
траке;
услуге
малопродаје гумених статуета; услуге велепродаје
гумених статуета; услуге малопродаје фигурица
направљених од гуме; услуге велепродаје фигурица
направљених од гуме;
услуге малопродаје
декоративних предмета (беџева) направљених од
гуме; услуге велепродаје декоративних предмета
(беџева) направљених од гуме; услуге малопродаје
мембрана и полуобрађених синтетичких материјала
за филтрацију; услуге велепродаје мембрана и
полуобрађених
синтетичких
материјала
за
филтрацију; услуге малопродаје лепљивих трака,
трачица, ф1астера и фолија; услуге велепродаје
лепљивих трака, трачица, ф1астера и фолија; услуге
малопродаје савитљивих цеви, црева и арматуре за
њих, укључујући неметалне вентиле; услуге
велепродаје савитљивих цеви, црева и арматуре за
њих, укључујући неметалне вентиле; услуге
малопродаје предмета и материјала за изолацију и
баријеру; услуге велепродаје предмета и материјала
за изолацију и баријеру; услуге малопродаје
заптивача, средстава за дихтовање и пунила; услуге
велепродаје заптивача, средстава за дихтовање и
пунила; услуге малопродаје савитљивих цеви, црева
и арматуре за њих (укључујући вентиле), и пунила за
чврсте цеви, све неметално; услуге велепродаје
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савитљивих цеви, црева и арматуре за њих
(укључујући вентиле), и пунила за чврсте цеви, све
неметално; услуге малопродаје кожних нитни;
услуге
велепродаје
кожних
нитни;
услуге
малопродаје торбица за документа од коже; услуге
велепродаје торбица за документа од коже; услуге
малопродаје кожних пертли; услуге велепродаје
кожних пертли; услуге малопродаје коже за
намештај; услуге велепродаје коже за намештај;
услуге малопродаје коже за ципеле; услуге
велепродаје коже за ципеле; услуге малопродаје
имитације коже; услуге велепродаје имитације коже;
услуге малопродаје штављене коже; услуге
велепродаје штављене коже; услуге малопродаје
кутија направљених од коже; услуге велепродаје
кутија направљених од коже; услуге малопродаје
кожних појасева; услуге велепродаје кожних
појасева; услуге малопродаје рамених појасева;
услуге велепродаје рамених појасева; услуге
малопродаје кожних опасача; услуге велепродаје
кожних опасача; услуге малопродаје сточне коже;
услуге велепродаје сточне коже; услуге малопродаје
полуобрађеног
крзна;
услуге
велепродаје
полуобрађеног крзна; услуге малопродаје вештачког
крзна; услуге велепродаје вештачког крзна; услуге
малопродаје коже у великим количинама; услуге
велепродаје коже у великим количинама; услуге
малопродаје кишобрана и сунцобрана; услуге
велепродаје кишобрана и сунцобрана; услуге
малопродаје штапова за ходање; услуге велепродаје
штапова за ходање; услуге малопродаје седала, бич
ева и одеће за животиње; услуге велепродаје седала,
бич ева и одеће за животиње; услуге малопродаје
пртљага, торби, новчаника и других носача; услуге
велепродаје пртљага, торби, новчаника и других
носача; услуге малопродаје монтажних тротоара;
услуге велепродаје монтажних тротоара; услуге
малопродаје кита; услуге велепродаје кита; услуге
малопродаје оклопа, неметалних; услуге велепродаје
оклопа, неметалних; услуге малопродаје камена,
стена, глине и минерала; услуге велепродаје камена,
стена, глине и минерала; услуге малопродаје камена,
стена, глине и минерала; услуге малопродаје катрана,
смоле, битумена и асфалта; услуге велепродаје
катрана, смоле, битумена и асфалта; услуге
малопродаје дрвета и вештачког дрвета; услуге
велепродаје дрвета и вештачког дрвета; услуге
малопродаје врата капија, прозора и прекривача за
прозоре, неметалних; услуге велепродаје врата
капија, прозора и прекривача за прозоре,
неметалних; услуге малопродаје структура и
преносивих
грађевина,
неметалних;
услуге
велепродаје структура и преносивих грађевина,
неметалних;
услуге
малопродаје
статуа
и
уметничких дела израђених од материјала као што су
камен, бетон и мермер, који су обухваћени класом;
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услуге велепродаје статуа и уметничких дела
израђених од материјала као што су камен, бетон и
мермер, који су обухваћени класом; услуге
малопродаје грађевинских материјала и елемената,
неметалних; услуге велепродаје грађевинских
материјала и елемената, неметалних; услуге
малопродаје плитких посуда, неметалних; услуге
велепродаје плитких посуда, неметалних; услуге
малопродаје керамичких дршки за намештај; услуге
велепродаје керамичких дршки за намештај; услуге
малопродаје керамичких квака; услуге велепродаје
керамичких квака; услуге малопродаје неметалних
ланаца, услуге велепродаје неметалних ланаца;
услуге малопродаје прстенова за завесе; услуге
велепродаје прстенова за завесе; услуге малопродаје
ручних лепеза; услуге велепродаје ручних лепеза;
услуге малопродаје дрвених дасака; услуге
велепродаје дрвених дасака; услуге малопродаје
пластичних угаоних штитника; услуге велепродаје
пластичних угаоних штитника; услуге малопродаје
неметалних кука; услуге велепродаје неметалних
кука; услуге малопродаје идентификационих
наруквица,
неметалних;
услуге
велепродаје
идентификационих наруквица, неметалних; услуге
малопродаје сталака за сечење; услуге велепродаје
сталака за сечење; услуге малопродаје пластичних
шипки за степенице; услуге велепродаје пластичних
шипки за степенице; услуге малопродаје шипки за
туш завесе; услуге велепродаје шипки за туш завесе;
услуге малопродаје шипки за тушеве; услуге
велепродаје шипки за тушеве; услуге малопродаје
шарки, неметалних; услуге ве1епродаје шарки,
неметалних; услуге малопродаје неметалних закачки
за огледала; услуге ве1епродаје неметалних закачки
за огледала; услуге малопродаје брава и кључева,
неметалних; услуге велепродаје брава и кључева,
неметалних;
услуге
малопродаје
вентила,
неметалних;
услуге
велепродаје
вентила,
неметалних; услуге малопродаје бова за пристајање,
неметалних; услуге велепродаје бова за пристајање,
неметалних; услуге малопродаје спојница за врата,
капије и прозоре, неметалних; услуге велепродаје
спојница за врата, капије и прозоре, неметалних;
услуге малопродаје причвршћивача, неметалних;
услуге велепродаје причвршћивача, неметалних;
услуге малопродаје статуа, фигурица, уметничких
дела и украса и декорација, направљених од
материјала као што су дрво, восак, гипс и пластика,
обухваћених класом; услуге велепродаје статуа,
фигурица, уметничких дела и украса и декорација,
направљених од материјала као што су дрво, восак,
гипс и пластика, обухваћених класом; услуге
малопродаје мердевина и покретних степеница,
неметалних; услуге велепродаје мердевина и
покретних
степеница,
неметалних;
услуге
малопродаје контејнера, затворених предмета и
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држача, неметалних; услуге велепродаје контејнера,
затворених предмета и држача, неметалних; услуге
малопродаје
намештаја;
услуге
велепродаје
намештаја; услуге малопродаје дисплеја, штандова и
ознака, неметалних; услуге велепродаје дисплеја,
штандова и ознака, неметалних; услуге малопродаје
животињских кућица и кревета; услуге велепродаје
животињских кућица и кревета; услуге малопродаје
држача за пегле за косу; услуге велепродаје држача
за пегле за косу; услуге малопродаје штипаљки за
рукавице; услуге велепродаје штипаљки за рукавице;
услуге малопродаје офингера за сушење одеће
специјално дизајнираних за одећу посебне намене;
услуге велепродаје офингера за сушење одеће
специјално дизајнираних за одећу посебне намене;
услуге малопродаје офингера за сушење одеће;
услуге велепродаје офингера за сушење одеће;
услуге малопродаје сушилица за одећу; услуге
велепродаје сушилица за одећу; услуге малопродаје
кашика за изување чизама; услуге велепродаје
кашика за изување чизама; услуге малопродаје четки
за обућу; услуге велепродаје четки за обућу; услуге
малопродаје преса за панталоне; услуге велепродаје
преса за панталоне; услуге малопродаје четки за
одећу; услуге велепродаје четки за одећу; услуге
малопродаје даски за пеглање; услуге велепродаје
даски за пеглање; услуге малопродаје штипаљки за
одећу; услуге велепродаје штипаљки за одећу; услуге
малопродаје корпи за веш; услуге велепродаје корпи
за веш; услуге малопродаје чешагија; услуге
велепродаје чешагија; услуге малопродаје корита за
овце; услуге велепродаје корита за овце; услуге
малопродаје фонтана за птице; услуге велепродаје
фонтана за птице; услуге малопродаје прстења за
живину; услуге ве1епродаје прстења за живину;
услуге малопродаје коњских четки од жице; услуге
ве1епродаје коњских четки од жице; услуге
малопродаје кашика за чишћење по сипа за љубимце;
услуге велепродаје кашика за чишћење посипа за
љубимце; услуге малопродаје корита за храњење;
услуге велепродаје корита за храњење; услуге
малопродаје хранилица за птице; услуге велепродаје
хранилица за птице; услуге малопродаје кашика за
псећу храну; услуге велепродаје кашика за псећу
храну; услуге малопродаје металних кавеза за
употребу у домаћинству; услуге велепродаје
металних кавеза за употребу у домаћинству; услуге
малопродаје кавеза за птице; услуге ве1епродаје
кавеза за птице; услуге малопродаје коњских четки;
услуге велепродаје коњских четки;
услуге
малопродаје чешљева за животиње; услуге
велепродаје чешљева за животиње; услуге
малопродаје корита за воду; услуге велепродаје
корита за воду; услуге малопродаје уређаја за
сузбијање гамади и штеточина; услуге велепродаје
уређаја за сузбијање гамади и штеточина; услуге
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малопродаје акваријума и виваријума; услуге
велепродаје акваријума и виваријума; услуге
малопродаје ваза за цвеће; услуге велепродаје ваза за
цвеће; услуге малопродаје стаклених ваза; услуге
велепродаје стаклених ваза; услуге малопродаје ваза;
услуге велепродаје ваза; услуге малопродаје сталака
за цвеће (намештај); услуге велепродаје сталака за
цвеће (намештај); услуге малопродаје држача за
букете; услуге велепродаје држача за букете; услуге
велепродаје канти за заливање; услуге малопродаје
канти за заливање; услуге малопродаје саксија за
прозор; услуге велепродаје саксија за прозор; услуге
малопродаје саксија за цвеће; услуге велепродаје
саксија за цвеће; услуге малопродаје чинија за цвеће;
услуге велепродаје чинија за цвеће; услуге
малопродаје прскалица за травњак; услуге
велепродаје
прскалица
за
травњак;
услуге
малопродаје прибора за сто, прибора за кување и
контејнера; услуге велепродаје прибора за сто,
прибора за кување и контејнера; услуге малопродаје
четки и предмета за израду четки; услуге велепродаје
четки и предмета за израду четки; услуге
малопродаје козметичких и хигијенских помагала и
предмета
за
купатило;
услуге
велепродаје
козметичких и хигијенских помагала и предмета за
купатило; услуге малопродаје необрађеног и
полуобрађеног стакла, неодређене намене; услуге
велепродаје необрађеног и полуобрађеног стакла,
неодређене намене; услуге малопродаје статуа,
фигурица, плочица и уметничких дела, израђених од
материјала као што су порцелан, теракота или
стакло, обухваћених класом; услуге велепродаје
статуа, фигурица, плочица и уметничких дела,
израђених од материјала као што су порцелан,
теракота или стакло, обухваћених класом; услуге
малопродаје четки и других предмета за чишћење,
материјала за израду четки; услуге велепродаје четки
и других предмета за чишћење, материјала за израду
четки; услуге малопродаје предмета за чишћење;
услуге велепродаје предмета за чишћење; услуге
малопродаје платна за засторе; услуге велепродаје
платна за засторе; услуге малопродаје носача за
биљке од канапа; услуге велепродаје носача за биљке
од канапа; услуге малопродаје повеза, неметалних;
услуге велепродаје повеза, неметалних; услуге
малопродаје катранисаног платна за засторе; услуге
малопродаје катранисаног платна за засторе; услуге
малопродаје платнених омотача за биљке; услуге
велепродаје платнених омотача за биљке; услуге
малопродаје пластичних облога за складиштење
велике количине материјала у контејнерима; услуге
велепродаје пластичних облога за складиштење
велике количине материјала у контејнерима; услуге
малопродаје једара; услуге велепродаје једара;
услуге малопродаје кеса и врећа за паковање,
складиштење и транспорт; услуге велепродаје кеса и
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врећа за паковање, складиштење и транспорт; услуге
малопродаје мреже; услуге велепродаје мреже; услуге
малопродаје церада, тенди, шатора и ненаменских
прекривача; услуге велепродаје церада, тенди, шатора и
ненаменских прекривача; услуге малопродаје канапа и
жица; услуге велепродаје канап а и жица; услуге
малопродаје упртача и трака; услуге велепродаје
упртача и трака; услуге малопродаје материјала за
поставу и пуњење; услуге велепродаје материјала за
поставу и пуњење; услуге малопродаје сирових
текстилних влакана и замена; услуге велепродаје
сирових текстилних влакана и замена; услуге
малопродаје предива и конца; услуге велепродаје
предива и конца; услуге малопродаје текстилне робе, и
замена за текстилну робу; услуге велепродаје текстилне
робе, замена за текстилну робу; услуге малопродаје
штофова; услуге велепродаје штофова; услуге
малопродаје текстилних материјала за филтрацију;
услуге велепродаје текстилних материјала за
филтрацију; услуге малопродаје шешира; услуге
велепродаје шешира; услуге малопродаје ципела;
услуге велепродаје ципела; услуге малопродаје одеће;
услуге велепродаје одеће; услуге малопродаје
вештачког воћа, цвећа и поврћа; услуге велепродаје
вештачког воћа, цвећа и поврћа; услуге малопродаје
амајлија (не накита нити за кључеве, прстење или
ланце); услуге велепродаје амајлија (не накита нити за
кључеве, прстење или ланце); услуге малопродаје
украса за косу, увијача за косу, предмета за
учвршћивање косе, и вештачке косе; услуге
велепродаје украса за косу, увијача за косу, предмета за
учвршћивање косе, и вештачке косе; услуге
малопродаје игли и чиода за ентомологију; услуге
велепродаје игли и чиода за ентомологију; услуге
малопродаје одевних додатака, предмета за шивење и
декоративних текстилних предмета; услуге велепродаје
одевних додатака, предмета за шивење и декоративних
текстилних предмета; услуге малопродаје подних
облога и вештачких облога за тло; услуге велепродаје
подних облога и вештачких облога за тло; услуге
малопродаје облога за зидове и плафоне; услуге
велепродаје облога за зидове и плафоне; услуге
малопродаје празничних декорација и вештачких
новогодишњих јелки; услуге велепродаје празничних
декорација и вештачких новогодишњих јелки; услуге
малопродаје спортских реквизита и опреме; услуге
велепродаје спортских реквизита и опреме; услуге
малопродаје играчака, игара, прибора за игру и кућних
украса; услуге велепродаје играчака, игара, прибора за
игру и кућних украса; услуге малопродаје опреме за
вашаришта и играли шта; услуге велепродаје опреме за
вашаришта и игралишта; услуге малопродаје одеће и
одевних додатака; услуге малопродаје пекарских
производа; услуге малопродаје какаоа; услуге
малопродаје кафе; услуге малопродаје пива; услуге
малопродаје чајева; услуге малопродаје чоколаде;
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услуге малопродаје смрзнутог јогурта; услуге
малопродаје
намирница;
услуге
малопродаје
посластица; услуге малопродаје сладоледа; услуге
малопродаје
сорбета;
услуге
малопродаје
безалкохолних напитака; услуге малопродаје меса;
услуге
малопродаје
плодова
мора;
услуге
малопродаје препарата за справљање напитака;
услуге малопродаје препарата за справљање
алкохолних напитака; услуге малопродаје пекарских
производа; услуге малопродаје млечних производа;
услуге малопродаје хране; услуге малопродаје
алкохолних
напитака
(осим
пива);
услуге
малопродаје деликатесних производа; услуге
малопродаје слаткиша; услуге малопродаје цвећа;
услуге малопродаје воћа; услуге велепродаје пива;
услуге велепродаје дезертних производа; услуге
велепродаје смрзнутог јогурта; услуге велепродаје
пекарских производа; услуге велепродаје млечних
производа; услуге велепродаје сладоледа; услуге
велепродаје какаоа; услуге велепродаје кафе; услуге
велепродаје чоколаде; услуге велепродаје чајева;
услуге велепродаје меса; услуге велепродаје морских
плодова; услуге велепродаје намирница; услуге
велепродаје посластица; услуге велепродаје сорбета;
услуге велепродаје слаткиша; услуге велепродаје
алкохолних напитака (осим пива); услуге велепродаје
безалкохолних напитака; услуге велепродаје сточне
хране; услуге малопродаје посипа за животиње; услуге
велепродаје посипа за животиње; услуге малопродаје
пољопривредних
и
водопривредних
усева,
хортикултурних и шумарских производа; услуге
велепродаје пољопривредних и водопривредних усева,
хортикултурних и шумарских производа; услуге
малопродаје живих животиња, организама за
размножавање; услуге велепродаје живих животиња,
организама за размножавање; услуге малопродаје
личних испаривача, електронских цигарета, као и укуса
и раствора за њих; услуге велепродаје личних
испаривача, електронских цигарета, као и укуса и
раствора за њих; услуге малопродаје дувана и
дуванских производа (укључујући замене); услуге
велепродаје дувана и дуванских производа (укључујући
замене); услуге малопродаје шибица; услуге
велепродаје шибица; услуге малопродаје артикала који
се користе уз дуван; услуге велепродаје артикал а који
се користе уз дуван; услуге пословне анализе,
истраживања и информисања; услуге пословне
асистенције, менаџмента и администрације; услуге
рекламирања, маркетинга и промоције; администрација
продаје; агенцијске услуге за увоз и извоз;
изнајмљивање аутомата за продају; добијање уговора
(за друге); пружање информација потрошачима о роби
и услугама; сређивање уговора за купопродају робе и
услуга, за друге; медијација код уговора о
купопродаји робе; добијање уговора за купопродају
робе; електронска обрада поруџбина; агенцијске
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услуге за извоз; агенцијске услуге за увоз;
консултантске услуге приликом добављања робе и
услуга; услуге поручивања за трећа лица; услуге
поручивања путем интернета; услуге поручивања у
велепродаји; услуге упоређивања цена; услуге увоза
и извоза;
услуге
менаџмента
у продаји.
Кл. 40: улуге штампања рекламног материјала; услуге
конзервирања, прераде и обраде намирница и пића.
(111) 81257
(210) Ж- 2020-2318

(181) 29.12.2030.
(220) 29.12.2020.
(151) 20.09.2021.
(732) PRINCIPAL DUO DOO, Ђакона Авакума б.б.,
32000, Чачак, RS
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.12; 25.07.21; 27.05.03; 27.05.08;
29.01.15
(591) плава, светло плава, тамно плава, жута, бела,
црна, беж, тамно беж.
(511) Кл. 16: хартија и картон; папирне кесе;
вишенаменске пластичне кесе; кесе од папира за
паковање; кесе од пластике за паковање; папир за
израду кеса и врећа; пластичне кесе за паковање;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; картонске кутије; кутије од папира;
индустријске картонске или папирне кутије за
паковање; пластичне фолије; пластичне фолије за
паковање хране; штампане ствари; фотографије;
канцеларијски материјал, изузев намештаја; лепила и
средства за лепљење за канцеларијску и кућну
употребу;
налепнице;
штампане
брошуре.
Кл. 29: смрзнути помфрит; замрзнуто воће и поврће.
Кл. 39: транспортне услуге; услуге складиштења у
магацину који се односе на складиштење, паковање
и отпремање робе; логистичке услуге које обухватају
превоз, паковање и складиштење робе; услуге
амбалажирања и паковања; услуге паковања,
стављања у сандуке и складиштења.
(111) 81258
(210) Ж- 2021-433

(181) 15.03.2031.
(220) 15.03.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи
Шандора 25, 23315, Банатска Топола, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19,
21 000, Нови Сад
(540)

(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена Ц:18, М:83, Y:100, К:7, бела.
(511) Кл. 3: етарска уља; етарска уља за индустријску
употребу; етарска уља за козметичке потребе; етарска
уља за личну употребу; етарска уља за употребу у
ароматерапији; етарска уља за употребу у домаћинству;
етарска уља за употребу у производњи мирисних
производа; етарска уља за употребу у процесима
производње; етарска уља као ароме за храну; етерична
уља биљног порекла; парфимерија, етерична уља,
козметика, лосиони за косу; парфимерија, етерична уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; парфимеријски производи, етарска уља;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; парфимисана уља за
производњу козметичких препарата.
Кл. 30: биљни чајеви, осим за медицинске потребе;
екстракти чаја за кување; напици од чаја;
чај.немедицински биљни чајеви.
(181) 15.03.2031.
(220) 15.03.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи
Шандора 25, 23315, Банатска Топола, RS
(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19,
21 000, Нови Сад
(540)

Ж
(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15;
29.01.03; 29.01.06
(591) Зелена Ц:85, М:27, Y:100, К:13, бела.
(511) Кл. 3:
етарска уља; етарска уља за
индустријску употребу; етарска уља за козметичке
потребе; етарска уља за личну употребу; етарска уља
за употребу у ароматерапији; етарска уља за
употребу у домаћинству; етарска уља за употребу у
производњи мирисних производа; етарска уља за
употребу у процесима производње; етарска уља као
ароме за храну; етерична уља биљног порекла; мента
за парфимеријске производе; парфимерија, етерична
уља, козметика, лосиони за косу; парфимеријски
производи, етарска уља; парфимеријски производи,
етарска уља, козметички производи, лосиони за косу.
Кл. 30: биљни чајеви, осим за медицинске потребе;
екстракти чаја за кување; напици од чаја;
немедицински биљни чајеви; чај.сушена мента.
(111) 81260
(210) Ж- 2021-437

(181) 15.03.2031.
(220) 15.03.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Петефи
Шандора 25, 23315, Банатска Топола, RS
(740) Александра Седлар, Данила Киша 8/19, 21 000,
Нови Сад
(540)

(111) 81259
(210) Ж- 2021-434

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.01; 03.13.01; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.15;
29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста - Ц:43, М:82, У:51, К:29, бела.
(511) Кл. 3: ароматична етарска уља; етарска уља;
етарска уља за индустријску употребу; етарска уља
за козметичке потребе; етарска уља за личну
употребу; етарска уља за употребу у ароматерапији;
етарска уља за употребу у домаћинству; етарска уља
за употребу у производњи мирисних производа;
етарска уља за употребу у процесима производње;
етарска уља као ароме за храну; етерична уља
биљног порекла; мирисна уља из којих испарава
мирис када се загреју; мирисни дифузори који
садрже мирисна уља у бочици и штапиће;
парфимеријски
производи,
етарска
уља;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; природна етарска уља.
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Кл. 30: биљни чајеви, осим за медицинске потребе;
екстракти чаја за кување; напици од чаја; сушени
тимијан; чај.
(111) 81261
(210) Ж- 2021-575

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) DR BOOK DOO NOVI SAD, Јеврејска 36,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

DR BOOK
(511) Кл. 35: услуге дигиталног оглашавања; услуге
оглашавања на интернету; оглашавање према
категоријама; припремање услужног оглашавања за
друге; рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања;
помоћ у пословном управљању; пословно управљање
и организационо саветовање; консултације у
пословном управљању; оглашавање; рекламирање;
компјутерско управљање подацима; пружање
пословних информација; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; маркетинг; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге; оптимизација саобраћаја са интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк
оглашавање]; услуге посредовања у трговини;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
преговарање и закључивање пословних трансакција за
трећа лица; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; пружање пословних
информација путем интернет странице; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
развој концепта оглашавања; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
услуге
заказивања
састанака
[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на уговорене
састанке [канцеларијски послови]; писање текстова за
рекламне
намене;
ажурирање
и
одржавање
информација у регистрима; циљни маркетинг;
административна помоћ при одговарању на позиве за
подношење понуда; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; консултације о стратегији
комуникације
у
рекламирању;
прикупљање
статистичких података; преговарање о пословним
уговорима за друге.
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Кл. 38: пренос порука и слика посредством рачунара;
слање порука; пружање услуга телекомуникационих канала
за услуге телешопинга; омогућавање приступа
рачунарским базама података; пружање услуга онлајн
форума; стриминг [проток] података; комуникације
мобилним телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос електронске поште; услуге електронског
билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама; пренос
дигиталних датотека; пренос честитки путем интернета;
пренос видео садржаја на захтев. Кл. 42: софтвер у виду
сервиса [саас]; платформа као услуга [паас]; развој
рачунарских платформи; рачунарство у облаку;
изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и одржавање
веб страница за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова];
инсталирање
рачунарског
софтвера;
изнајмљивање веб сервера; сервер хостинг; рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; истраживање и развој
нових производа за друге; електронско похрањивање
података; графички дизајн; 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; конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског
софтвера;
обезбеђивање
алата
за
претраживање [претраживача] на интернету; праћење
рачунарских система даљинским приступом; саветовање о
изради веб сајтова; саветовање у вези информационих
технологија; чување резервне копије података ван мреже;
електронско
похрањивање
података;
услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга; надгледање рачунарских система ради
откривања кварова; надгледање раунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде података;
електронско надгледање података о заштити личности ради
откривања крађе идентитета путем интернета; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера.
(111) 81262
(210) Ж- 2021-576

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) DR BOOK DOO NOVI SAD, Јеврејска 36,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.01.15; 19.13.22; 26.01.14; 26.01.24; 27.05.13;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) светло плава, тамно плава, црвена, светло сива,
тамно сива, бела, црна.
(511) Кл. 35: услуге дигиталног оглашавања; услуге
оглашавања на интернету; оглашавање према
категоријама; припремање услужног оглашавања за
друге; рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања;
помоћ у пословном управљању; пословно управљање
и организационо саветовање; консултације у
пословном управљању; оглашавање; рекламирање;
компјутерско управљање подацима; пружање
пословних информација; прикупљање информација у
компјутерске
базе
података;
системација
информација у компјутерским базама података;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; маркетинг;
пружање комерцијалних и пословних контакт
информација;
оптимизација
претраживача
за
промоцију продаје; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; оптимизација
саобраћаја са интернет странице; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
услуге
посредовања
у трговини;
пословно
управљање за независне пружаоце услуга;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; пружање пословних
информација
путем
интернет
странице;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; развој концепта оглашавања;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; услуге заказивања
састанака [канцеларијске услуге]; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
писање текстова за рекламне намене; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; циљни
маркетинг; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; прикупљање статистичких података;
преговарање о пословним уговорима за друге.
Кл. 38:
пренос порука и слика посредством
рачунара;
слање
порука;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; пружање услуга онлајн форума; стриминг
[проток]
података;
комуникације
мобилним
телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; пренос електронске поште; услуге
електронског билтена [телекомуникационе услуге];
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
ЗИС / RS / IPO

Ж
рачунарској мрежи; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама; пренос дигиталних датотека;
пренос честитки путем интернета; пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 42: софтвер у виду сервиса [саас]; платформа
као услуга [паас]; развој рачунарских платформи;
рачунарство у облаку; изнајмљивање рачунарског
софтвера; израда и одржавање веб страница за друге;
хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
инсталирање рачунарског софтвера; изнајмљивање
веб
сервера;
сервер
хостинг;
рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; истраживање и
развој нових производа за друге; електронско
похрањивање података; графички дизајн; 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;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
праћење
рачунарских
система
даљинским
приступом; саветовање о изради веб сајтова;
саветовање у вези информационих технологија;
чување резервне копије података ван мреже;
електронско
похрањивање
података;
услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга; надгледање рачунарских система ради
откривања кварова; надгледање раунарских система
ради откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; електронско надгледање података о
заштити личности ради откривања крађе идентитета
путем интернета; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера.
(111) 81263
(210) Ж- 2021-578

(181) 31.03.2031.
(220) 31.03.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) Mathias Lennart Stillfors, Хаџи Ђерина
27/5/21, Београд, RS
(740) Марко Станковић, адвокат, Кнеза Милоша
19/7а, Београд
(540)

(531) 26.02.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.05
(591) плава, љубичаста, наранџаста.
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Ж
(511) Кл. 9: аудио и видео траке; аудио интерфејси;
бесплатни софтвер; видео записи који се могу
преузети; видео и звучне датотеке које се могу
преузети; дигиталне бележнице; дигиталне књиге
које се могу преузети; дигитални календари;
електронске књиге које се могу преузети;
електронске
приказне
табле;
електронске
публикације [које се могу преузети] из база података
или са интернета; електронске публикације у форми
магазина које се могу преузети; електронске табле за
обавештења;
интерактивни
мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни рачунарски
софтвер; Интернет сервери; оперативни рачунарски
програми, снимљени; оперативни софтвер за
виртуелну приватну мрежу [VPN]; оперативни
софтвер за локалне мреже [LAN]; оперативни
софтвер за мрежу широког подручја [WAN];
оперативни софтвер сервера за приступ мрежи;
рачунарски
оперативни
софтвер;
рачунарски
оперативни системи; рачунарски оперативни
програми; рачунарски програми за креирање
корисничког интерфејса; рачунарски програми и
софтвер;
рачунарски
софтвер
за
бежично
достављање садржаја; рачунарски софтвер за
интеграцију апликација и база података; рачунарски
софтвер за пословне потребе; сервери за
комуникацију (рачунарски хардвер); софтвер за
комуникацију; софтвери и апликације за мобилне
уређаје.
Кл. 38: бежични електронски пренос гласовних
сигнала, података, факсимила, слика и информација;
бежични електронски пренос информација; бежични
електронски пренос података; бежични електронски
пренос слика; електронска комуникација путем
причаоница, линија за ћаскање интернет форума;
електронска размена података смештених у базе
података којима је могуће приступити путем
телекомуникацијских мрежа; електронски пренос
аудио, видео и осталих података и докумената
између П2П мреже; изнајмљивање времена приступа
серверима база података; изнајмљивање времена
приступа
рачунарским
базама
података;
интерактивна испорука видео записа путем
дигиталних мрежа; интерактивни пренос видео
записа путем дигиталних мрежа; интерактивно
емитовање; интернет комуникација; комуникација
путем
виртуелне
приватне
мреже
[VPN];комуникација путем интерактивних говорних
аутомата [IVR]; комуникацијске услуге које се
пружају путем интернета; комуникацијске услуге
путем рачунарских мрежа; омогућавање корисничког
приступа интернету [пружаоци услуга]; омогућавање
корисничког
приступа
информацијама
и
информационим услугама које су доступне на
интернету и на другим рачунарским мрежама;
омогућавање корисничког приступа рачунарским
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програмима на мрежама података; омогућавање
приступа базама података и информација путем
глобалних
рачунарских
мрежа;
омогућавање
приступа глобалној рачунарској мрежи за више
корисника; омогућавање приступа електронским
информацијама, комуникацијама и платформама за
трансакције на интернету; омогућавање приступа
електронским продавницама [телекомуникације];
онлајн пренос података; пренос аудио и видео
садржаја путем интернета; пренос аудио и видео
садржаја путем рачунарских мрежа; пренос видео
података путем интернета; пренос електронских
података; пренос информација и података путем
онлајн
услуга;
пренос
информација
путем
електронских комуникацијских мрежа; пренос
програма рекламног садржаја и медијског вида
комуникације рекламног садржаја путем дигиталних
комуникационих мрежа.
Кл. 41: вођење часова фитнеса; услуге личног
тренера [фитнес тренинг]; индивидуални тренинг;
консултације у вези са фитнес тренингом; лични
фитнес тренинг; образовне услуге у виду тренинга;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати.
(111) 81264
(210) Ж- 2021-665

(181) 15.04.2031.
(220) 15.04.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) Companies Connected Consulting DOO
Beograd, Витезова Карађорђеве звезде 50, 11050,
Београд, Звездара, RS
(740) Адвокат Јован Маринковић, Устаничка 12 улаз
1 стан 6, Београд
(540)

(531) 02.01.05; 02.01.16; 02.03.10; 02.03.16; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17
(591) црвена, плава, бела, сива
(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању,
обавештења о пословима, лепљење плаката,
рекламирање преко плаката,-агенције за увоз и извоз,
агенције за пружање пословних информација,
анализе цена и трошкова, дистрибуција рекламног
материјала, агенције за запошљавање, вођење књига
(књиговодство), рачуноводство, израда извода са
рачуна, ревизија пословања, пословно управљање и
организационо саветовање, консултације у пословном
ЗИС / RS / IPO
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управљању, презентација робе, непосредно оглашавање
путем поште, помоћ у пословном или индустријском
управљању,
ажурирање
огласних
материјала,
дистрибуција узорака, стручне услуге у пословној
ефикасности, услуге продаје путем лицитације,
истраживање тржишта, пословне процене, пословна
истраживања, изнајмљивање огласних материјала,
консултације у вези са пословним организовањем,
објављивање
рекламних
текстова,
оглашавање,
рекламирање, рекламирање на радију, радио
рекламирање, истраживања за послове, услуге односа са
јавношћу, рекламирање преко телевизије, телевизијске
рекламе, преписивање коресподенције (канцеларијске
услуге), уређивање излога, рекламне агенције, рекламне
агенције, саветодавне услуге у пословном управљању,
маркетиншка истраживања, компјутерско управљање
подацима, професионалне пословне консултације,
економске прогнозе, организовање изложби за
привредне
или
рекламне
потребе,
пословне
информације, испитивање јавног мњења, обрачунавање
плата, проналажење особља, изнајмљивање огласног
простора, промоција продаје за друге, обрачун пореза,
услуге
телефонског
одговарања
за
одсутне
претплатнике, обрада текста, услуге претплате на новине
за друге, рекламирање слањем наруџбеница,
прикупљање информација у компјутерску базу података,
систематизација информација у компјутерској бази
података, организовање сајмова у комерцијалне или
рекламне сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи,
услуге набавке за трећа лица (куповина производа и
пружање услуга за друге пословне субјекте),
претраживање података у рачунарским базама података
за трећа лица, изнајмљивање времена за рекламирање у
свим средствима комуникације, услуге праћења штампе,
психолошко тестирање за избор запослених, услуге
поређења цена, презентација производа путем средстава
комуникације у сврху продаје на мало, пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
(центар за пружање савета потрошачима), договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица,
административна обрада наруџбеница за куповину,
комерцијална администрација за лиценце роба и услуга
трећих лица, услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у
пословању), фактурисање, писање рекламних текстова,
прикупљање статистичких података, услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора,
производња рекламних филмова, маркетинг, услуге
телемаркетинга, изнајмљивање продајних штандова,
пружање комерцијалних и пословних контакта и
информација,
оптимизација
за
претраживаче,
оптимизација саобраћаја са Интернет странице,
оглашавање плаћањем по клику (рау рег click
оглашавање), услуге комерцијалног посредовања,
пословно управљање за независне пружаоце услуга,
преговарање и закључивање пословних трансакција за
трећа лица, ажурирање и одржавање података у
ЗИС / RS / IPO

Ж
рачунарским базама података, услуге управљања
пословним пројектима за грађевинске пројекте, пружање
пословних информација путем Интернет странице.
Кл. 38:
слање порука, телефонске услуге,
телефонске
комуникације,
телекс
услуге,
информативна
агенција,
новинске
агенције,
емитовање
кабловске
телевизије,
мобилна
телефонија, комуникација преко рачунарских
терминала, пренос порука и слика посредством
рачунара, електронска пошта, пренос факсимилом,
информације о, телекомуникацијама, 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 у глобалној рачунарској
мрежи, изнајмљивање времена приступа глобалним
рачунарским
мрежама,
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телепродаје,
форуми (причаонице) на друштвени м мрежама,
омогућавање приступа рачунарским базама података,
услуге говорне поште, пренос честитки путем
Интернета, пренос дигиталних датотека, бежично
емитовање, услуге видеоконференција, пружање
услуга онлајн форума.
Кл. 41: услуге разоноде, настава, обука, образовне
услуге, услуге пружања обуке, организовање и
вођење конференција, организовање и вођење
конгреса, подучавање.
(111) 81265
(210) Ж- 2021-666

(181) 16.04.2031.
(220) 16.04.2021.
(151) 20.09.2021.
(732) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 27.05.01; 29.01.06
(591) сива, бела
(511) Кл. 3: сапун; сапуни за лице; бадемов сапун;
парфимерија; етарска уља; козметички препарати;
шампони; шампони за тело; балзами за косу; лосиони
за косу; козметичке креме; креме за лице за козметичке
потребе; креме за руке; лосиони за козметичку
употребу; средства за чишћење лица; козметички
производи за хидратацију лица; козметички препарати
за лице; млеко за чишћење лица; марамице за лице
натопљене козметичким лосионима; препарати за негу
коже за уклањање бора; препарати за шминкање;
марамице натопљене препаратима за скидање шминке;
марамице натопљене са козметичким лосионима;
препарати за уклањање шминке; балзами, осим за
медицинске сврхе; тоници за кожу (немедицински);
бадемово млеко за козметичку употребу; сапуни за негу
тела; млеко за тело; креме за негу тела; козметички
препарати за негу тела; лосиони за смањење целулита;
креме за смањење целулита; дезодоранси за тело; млеко
за чишћење за тоалетну употребу; биљни екстракти за
козметичке намене; пилинзи за негу коже.
(111) 81266
(210) Ж- 2021-449

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Јелена Петровић, Обалских радника 29/13,
11030, Београд, RS
(540)

(531) 28.05.00
(511) Кл. 14: амајлије [накит], часовници, наруквице
[накит], брезлетне [накит], ручни часовници,
каишеви за ручне сатове, каишеви за сатове,
привесци за накит, привесци [накит], ситни украси
[бижутерија], брошеви [накит], ланчићи [накит],
брошеви [накит], ланци за сатове, огрлице [накит],
шнале за кравате, ковани новчићи, накит, медаљони
[накит], медаље, сатови, статуе од племенитих
метала, бижутерија, прстење [накит], уметничка дела
од племенитих метала, кутије од племенитих метала,
накит за шешире, минђуше, накит за ципеле, дугмад
за манжетне, бисте од племенитих метала, кућишта
за ручне сатове [делови ручних сатова], кутије за
излагање сатова, фигурине од драгоцених метала,
статуете од племенитих метала, игле за кравату,
беџеви од племенитих метала, привесци за кључеве
[прстенови за кључеве са ситним украсима или
украсним привесцима], сребро, сирово или
полупрерађено, кутије за накит, перле за израду
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накита, перлице за израду накита, копче за накит,
материјали за накит, торбице за накит, кабошони,
кутије за излагање накита, наруквице од везеног
текстила [накит], украси за алке [привеске] за
кључеве, украси за привеске за кључеве, бројанице
Кл. 20: животињски рогови, рог, необрађени или
полуобрађени, статуе од дрвета, воска, гипса или
пластике, уметничка дела од дрвета, воска, гипса или
пластике, сандуци, неметални, бисте од дрвета,
воска, гипса или пластике, фигурине од дрвета,
воска, гипса или пластике, статуете од дрвета, воска,
гипса или пластике, кутије за излагање накита.
Кл. 25: капе, мале капе уз главу, каишеви [одећа],
шалови, блуз е, кошуље, кошуље кратких рукава,
одећа, шешири, крзно [одећа], готова, конфекцијска
одећа, кравате, кратке панталоне бермуде, панталоне,
шалови, мараме, мараме, шалови, ешарпе као одећа,
плетена одећа [одећа], јакне [одећа], виндјакне,
бандана мараме, одећа од имитације коже, одећа од
коже, мајице, спортске трегер мајице, везена одећа,
покривала за главу.
(111) 81267
(210) Ж- 2020-2087

(181) 27.11.2030.
(220) 27.11.2020.
(151) 21.09.2021.
(732) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Jiaodong South Road
48, Jiaozuo, Henan, CN
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.23; 18.01.21; 27.03.12; 27.03.15; 27.05.17
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; спољни омотачи
пнеуматских гума; гуме за точкове возила; газишта
за протектирање гума; пнеуматске гуме; унутрашње
гуме за пнеуматике; тврде гуме за точкове возила;
лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих
гума; пена за пнеуматике; ексери за гуме.
(111) 81268
(210) Ж- 2020-2050

(181) 24.11.2030.
(220) 24.11.2020.
(151) 21.09.2021.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар
ослобођења137, 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/10
Intellectual Property Gazette 2021/10
(540)

(531) 01.05.24; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) златна, црна.
(511) Кл. 3: ајлајнери; амбра; ароматерапијска уља;
ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони;
ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља;
ароматична уља; ароматична етарска
уља;
ароматична уља за купке; ароматичне траве за
купање, нису за медицинске потребе; ароматични
мириси и мирисни чуњићи; астрингентна средства;
бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; базе за
шминку; балзами, осим за медицинске сврхе; басма
за козметичку употребу; бергамот уље; биљне креме
за локалну примену за учвршћивање и повећање
груди; биљни екстракти за козметичке намене;
бинтсуке-абура; боје за браду; боје за косу; боје за
лице; боје за образе; боје за обрве у облику оловака и
праха; боје за тоалетну употребу; бриљантин;
бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме;
брусне траке; вата и вата у облику штапића за
козметичке потребе; вештачке трепавице; вештачке
обрве; вештачки камен за пете; вештачки ванилин
парфем; вештачки нокти; вештачки нокти од
племенитих
метала;
вишенаменски
памучни
штапићи за личну употребу; вишенаменски
препарати за чишћење; влажне козметичке
марамице;
влажне
марамице
импрегниране
средствима за уклањање шминке; влажне марамице
импрегниране средствима за чишћење; влажни или
импрегнирани јастучићи, убруси или марамице;
влажни козметички убруси; вода од лаванде;
водоопорна средства за заштиту од сунца; восак за
бркове; восак за депилацију; восак за косу; врхови за
нокте; воскови за масажу, осим за медицинску
примену; гвалтеријино уље; гел алое вере за
козметичку примену; гел јастучићи за очи за
козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за
бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу
за убрзавање, побољшавање и продужавање боје
добијене сунчањем; гелови за козметичку употребу;
гелови за косу; гелови за косу и пене за косу; гелови
за купање; гелови за купање и туширање; гелови за
купање и туширање, нису за медицинске потребе;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
гелови за обликовање; гелови за обликовање косе;
гелови за обликовање обрва; гелови за очи; гелови за
очи за козметичке потребе; гелови за скидање
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шминке; гелови за сунчање; гелови за тамњење коже;
гелови за туширање; гелови за успоравање старења;
гелови за успоравање старења за козметичке
потребе; гелови за фарбање обрва; гелови за
чишћење зуба; гелови и соли за купање и туширање,
није за медицинске потребе; гелови који се наносе
пре бријања; гелови, креме и уља за туширање;
гелови након бријања; гелови након сунчања; гелови
након сунчања за козметичке потребе; гелови након
сунчања; гелови, спрејеви, пене и балзами за
обликовање и негу косе; гераниол; дезодоранси за
личну употребу; дезодоранси за људску употребу;
дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у
спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело у
форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за
личну употребу; дезодорантни сапун; декоративна
козметика; декоративне налепнице за козметичку
употребу; декоративне налепнице за нокте;
депилатори; дневне креме; екстракти цвећа као
парфеми; емолијенти за кожу за козметичке потребе;
емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за
лице; емулзије за лице за козметичке потребе;
емулзије за тело; емулзије за тело за козметичке
потребе; емулзије након бријања; етарска уља;
етарска уља за козметичке потребе; етарска уља за
личну употребу; етарска уља за употребу у
ароматерапији; етарске есенције; етарске есенције и
уља; етарско уље аниса; желе од петролеја за
козметичку употребу; женске хигијенске марамице
за чишћење; завршни премази за обликовање
ноктију; заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста
средства за чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне
пасте; избељивачи ноктију; јапанско уље за
учвршћивање косе; јасминово уље; јастучићи за
чишћење натопљени козметичким средствима;
парфимеријски јонон; јувелирска црвена; калијум
хипохлорид; камење за омекшавање стопала; кана,
наиме козметичка боја; козметика за негу коже;
козметика за обрве; козметичка млека; козметичка
млека, гелови и уља за потамњивање и употребу
након сунчања; козметичка паковања за лице;
козметичка средства за заштиту коже од сунца;
козметичка средства за сушење лака за нокте;
козметичка уља; козметичка уља за кожу;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
креме за кожу; козметичке креме за лице и тело;
козметичке креме за негу коже; козметичке креме за
негу тела; козметичке креме за руке; козметичке
креме за учвршћивање коже око очију; козметичке
креме и гелови за лице, руке и тело; козметичке
креме и лосиони; козметичке креме, лосиони и други
препарати за сунчање; козметичке креме, млека,
лосиони, гелови и пудери за лице, руке и тело;
козметичке крпице или марамице натопљене
средствима за чишћење коже; козметичке маске;
козметичке маске за лице; козметичке оловке;
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козметичке оловке за наглашавање предела испод
ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја;
козметичке пене које садрже средства за заштиту од
сунца; козметички гелови; козметички и препарати
за лепоту; козметички и тоалетни производи;
козметички
јастучићи;
козметички
лосиони;
козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за
косу; козметички лосиони за лице; козметички
лосиони за негу коже; козметички лосиони за
смањење појаве старачких пега и флека; козметички
лосиони за сунчање; козметички освеживачи за
кожу; козметички пилинзи за тело; козметички
препарати; козметички препарати за заштиту од
опекотина од сунца; козметички препарати за
заштиту од сунца; козметички препарати за косу и
теме; козметички препарати за купање; козметички
препарати за купке и туширање; козметички
препарати за лице; козметички препарати за лице и
тело; козметички препарати за негу и третирање
коже; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за негу лица; козметички
препарати за негу ноктију; козметички препарати за
негу тела; козметички препарати за негу уста и зуба;
козметички препарати за обликовање косе;
козметички препарати за обнављање коже;
козметички препарати за суву кожу током трудноће;
козметички препарати за сузбијање поновног раста
длака; козметичке траке; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати за умањење бора
за локалну фацијалну употребу; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати који садрже колеген; козметички
препарати мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи за негу косе;
козметички производи за употребу на кожи;
козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудери за лице; козметички пудери,
креме и лосиони за лице, руке и тело; козметички
сапуни; козметички серуми; козметички сетови;
козметички тоници за лице; козметички фластери
који садрже средства за заштиту од сунца за
употребу на кожи; колоњска вода; колоњске воде
након бријања; колоњске воде, парфеми и
козметички производи; комади тоалетног сапуна;
компактни пудери за лице; компресе за очи за
козметичке потребе; коректори за лице; коректори за
кожу; креде за козметичку употребу; креде за
шминку; кремаста подлога за шминку; кремаста
руменила; кремасти пудери за лице; креме за бељење
коже; креме за бријање; креме за депилацију; креме
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за заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за
заштиту од сунца за козметичке потребе; креме за
избељивање зуба; креме за кожне производе; креме
за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; креме
за кожу у течном и чврстом облику; креме за косу;
креме за купање; креме за лице; креме за лице за
козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за
лице и тело за козметичке потребе; креме за масажу,
осим за медицинску примену; креме за негу коже и
скидање шминке; креме за негу коже и скидање
шминке за козметичке потребе; креме за негу косе;
креме за негу косе за козметичке потребе; креме за
негу тела; креме за нокте; креме за нокте за
козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за
козметичке потребе; креме за пилинг; креме за
пилинг за козметичке потребе; креме за полирање;
креме за полирање чизама; креме за посветљивање
коже; креме за регенерацију коже за козметичке
потребе; креме за руке; креме за руке за козметичке
потребе; креме за самопотамњивање; креме за светао
тен; креме за светао тен за козметичке потребе;
креме за скидање шминке; креме за смањење
целулита; креме за смањење целулита за козметичке
потребе; креме за сунчање; креме за сунчање за
козметичке потребе; креме за тело за козметичку
примену; креме за тело; креме за туширање; креме за
употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне
за козметичке потребе; креме за чишћење коже;
креме за чишћење [козметичке]; креме и лосиони за
тамњење коже; креме и препарати након сунчања;
креме које не остављају трагове; креме након
бријања; креме након сунчања; креме након сунчања
за козметичке потребе; креме против бора; креме
против бора за козметичке потребе; креме против
пега; креме против пега за козметичке потребе;
креме против старачких пега; креме против
старачких пега за козметичке потребе; креме против
старења; креме против старења за козметичке
потребе; креме, уља, лосиони и препарати за
чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони,
спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе;
козметички пигменти; производи за чишћење обрва;
козметички препарати за употребу на обрвама;
козметички производи за обрве; крем-сапуни; крем
сапуни за тело; кристали за купање; кристали за
купање за козметичке потребе; лак за нокте; лакови
за косу; лакови за нокте за козметичке потребе;
лакови за нокте и скидачи лака за нокте; лакови и
креме за обућу; лепак за везивање уметака за косу;
лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке нокте
или трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак
за вештачке трепавице, косу и нокте; лепак за
причвршћивање вештачких трепавица; лепак за
причвршћивање перике; лепак од гуме за козметичку
употребу; листићи за купање; лоптице од вате за
козметичке потребе; лосиони за бебе; лосиони за
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браду; лосиони за бријање; лосиони за заштиту од
сунца; лосиони за заштиту од сунца за козметичке
потребе; лосиони за јачање косе; лосиони за јачање
ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за козметичку
употребу; лосиони за косу; лосиони за косу за
козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони за
купање за козметичке потребе; лосиони за лице и
негу тела за козметичке потребе; лосиони за негу
косе за козметичке потребе; лосиони за нијансирање
тена, за лице, тело и руке за козметичке потребе;
лосиони за обликовање косе; лосиони за очи;
лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони за
руке; лосиони за руке за козметичке потребе;
лосиони за самопотамњивање; лосиони за скидање
шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за
смањење целулита за козметичке потребе; лосиони
за сунчање; лосиони за сунчање за козметичке
потребе; лосиони за тело; лосиони за тело за
козметичке потребе; лосиони за трајну ондулацију;
лосиони за увијање косе; лосиони за успоравање
старења; лосиони за успоравање старења за
козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже;
лосиони за чишћење зуба; лосиони за чишћење коже;
лосиони, креме и препарати за негу лица, тела, коже
главе, ноктију и косе; лосиони након сунчања за
козметичке потребе; лосиони после бријања за
козметичке потребе; марамице за бебе; марамице за
бебе натопљене препаратима за чишћење; марамице
за једнократну употребу натопљене средствима за
чишћење лица; марамице за једнократну употребу
натопљене хемикалијама или средствима за чишћење
за индустријску и комерцијалну употребу; марамице
за једнократну употребу натопљене хемикалијама
или средствима за чишћење за личну хигијену;
марамице импрегниране са средствима за чишћење
коже; марамице натопљене етарским уљима, за
козметичку
употребу;
марамице
натопљене
козметичким средствима; марамице натопљене
препаратима за скидање шминке; марамице
натопљене са козметичким лосионима; маскаре;
маскаре за косу; маске за кожу; маске за кожу за
козметичке потребе; маске за очи у облику гела;
маске за тело; маске за тело за козметичке потребе;
маске за тело у облику креме; маске за тело у облику
креме за козметичке потребе; маске за тело у облику
лосиона; маске за тело у облику лосиона за
козметичке потребе; маске за тело у облику пудера;
маске за тело у облику пудера са козметичке
потребе; маске за хидратацију коже; масна сценска
шминка; масти за козметичку употребу; мента за
парфимеријске производе; мешавине парфема;
мириси за аутомобиле; мириси за личну употребу;
мириси и парфимеријски производи; мирисна вода за
постељину; мирисна етарска уља од мента; мирисна
уља; мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће
за очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за
ЗИС / RS / IPO
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купање; мирисни дифузори; мирисни лосиони за
тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни
освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни;
мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за
тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење;
миришљаве воде; млеко, гелови, лосиони и креме за
скидање шминке; млеко за купање; млеко за лице и
тело за козметичке потребе; млеко за после бријања;
млеко за после сунчања за козметичку примену;
млеко за скидање шминке; млеко за сунчање; млеко
за тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за
бебе; млеко за тело за козметичке потребе; млеко за
хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење
за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони
за лице за козметичке потребе; морске алге за
употребу у козметици; мошус као парфем;
налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене
крпице за чишћење; немедицинска козметика и
тоалетни препарати; немедицинске креме за кожу;
немедицинске креме за стопала; немедицинске креме
за третман коже главе; немедицинске купке за тело;
немедицинске масти за спречавање и третман
опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони
против осипа од пелена; немедицинске пене за
купање;
немедицинске
соли
за
купање;
немедицински антиперспиранти; немедицински
балзами за косу; немедицински лосиони за косу;
немедицински лосиони за обнављање косе;
немедицински лосиони за стимулацију коже;
немедицински лосиони за стопала; немедицински
пилинзи за лице и тело; немедицински прашкови за
купање; немедицински препарати за купање;
немедицински препарати за личну хигијену;
немедицински препарати за масажу; немедицински
препарати за негу коже; немедицински препарати за
негу коже, косе и коже главе; немедицински
препарати за негу косе; немедицински препарати за
негу стопала; немедицински препарати за негу тела;
немедицински
препарати
за
негу
усана;
немедицински препарати за третман косе за
козметичке потребе; немедицински препарати за
ублажавање опекотина од сунца; немедицински
препарати за чишћење коже; немедицински
производи за заштиту усана; немедицински сапуни;
немедицински серуми за кожу; немедицински
тоалетни производи; немедицински тоници за косу;
немедицински хигијенски препарати као тоалетна
средства; немедицински шампони; немедицински
шампони за кућне љубимце; немедицински шампони
против перути; непенећи козметички производи;
неутрализатори за трајно коврџање косе; ноћне
креме; лажне обрве; одстрањивачи лака; креме
одстрањивачи обрва; креме одстрањивачи трепавица;
оловке за извлачење обрва; оловке за лак за нокте;
оловке за очи; оловке за скидање лака за нокте;
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оловке за усне; омекшивачи за заноктице; основе за
шминку у облику пасте; паковања маски за
козметичку примену; палете са сјајем за усне;
памучна вуна за козметичку употребу; памучни
тупфери за уклањање шминке; папир за полирање;
папирни сапуни за личну употребу; парфеми;
парфеми и колоњске воде; парфеми на бази кедара;
парфеми у чврстом облику; парфемске воде;
парфемски
производи
са
аромом
ваниле;
парфимерија;
парфимерија,
етерична
уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; парфимисане креме; парфимисане креме за
козметичке потребе; парфимисане пасте за
козметичке
потребе;
парфимисани
пудери;
парфимисани сапуни; парфимисани талк пудери;
парфимисани талк пудери за козметичке потребе;
пасте за бријање; пасте за обликовање косе; пена за
косу; пене за купање за козметичке потребе; пене за
купање и туширање; пене за негу коже; пене и
гелови за обликовање косе; пенушаве купке; перлице
за купање; перлице за купање за козметичке потребе;
пилинзи за лице; пилинзи за тело; платнене
марамице импрегниране средствима за чишћење
коже; подлоге за лак за нокте; подлоге за руж за
неутрализацију боје усана; подлоге за шминку;
подлоге за шминку у облику креме; позоришна
шминка; помаде за козметичку употребу; помаде за
косу; помаде за косу за козметичке потребе; помаде у
стику; помаде у стику за козметичке потребе;
помандери; посветљивачи за кожу; посветљивачи за
косу; потпури врећице које се стављају у
ароматерапијске јастучиће; потпури; прајмер за лак
за нокте; прашкови за купање за козметичке потребе;
прашкови за прање косе; препарати за бељење, за
козметичку употребу; препарати за бељење косе;
препарати за бојење за козметичке потребе;
препарати за бојење и за уклањање боје за косу;
препарати за депилацију и пилинг; препарати за
полирање коже; препарати за заштиту косе од сунца;
препарати за заштиту од сунца за козметичке
потребе; препарати за избељивање кожних
производа; препарати за извлачење праменова;
препарати за козметичку негу; препарати за косу за
уклањање боје; препарати за купање и туширање;
препарати за купање, не за медицинске сврхе;
препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу
коже главе и косе; препарати за негу коже за
уклањање бора; препарати за негу коже против
старења; препарати за негу ноктију; препарати за
негу тела и за козметичку негу; препарати за негу
тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за
обликовање косе; препарати за обнављање ноктију;
препарати за самопотамњивање; препарати за прање
косе; препарати за сунчање; препарати за трајну
ондулацију и увијање косе; препарати за третирање
косе; препарати за туширање за личну хигијену и
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дезодорисање; препарати за увијање и обликовање
косе; препарати за уклањање шминке; препарати за
хидратацију; препарати и средства за депилацију;
препарати колагена за козметичке сврхе; препарати
од алое вере за козметичке намене; препарати против
знојења; препарати за негу коже пре и после
пигментације; привремене тетоваже за козметичке
потребе; природна етарска уља; прозирни пудер за
лице за козметичку примену; производи за
исправљање косе; производи за хидратацију коже;
производи за негу коже који се користе у вези са и
после третмана трајне шминке; пудер за шминкање;
пудери за лице; пудери за лице за козметичке
потребе; пудери за лице у облику папира обложеног
пудером; пудери за лице у праху; пудери за тело;
пудери и пилинг за обрве; ретинол крема за
козметичке потребе; регенератори за обрве;
регенератори за трепавице; регенератори за нокте;
ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне; ружеви у
оловкама; ружино уље; ружино уље за козметичке
потребе; руменила; руменила за образе; самолепљиве
трепавице; сапун за бријање; сапуни за кожу; сапуни
за купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у
облику гела; сапуни за лице; сапуни за негу тела;
сапуни за тело; сапуни од алое; сенке за очи; сјајеви
за усне; соли за козметичке купке; спрејеви за тело за
козметичке потребе; спрејеви за тело као
дезодоранси и мириси за личну употребу; средства за
ексфолијацију за козметичку примену; средства за
испирање косе за козметичке потребе; средства за
испирање очију, не за медицинске намене; средства
за лепљење за козметичку употребу; средства за
омекшавање коже; средства за омекшавање косе;
средства за пилинг; средства за пилинг коже;
средства за побољшање изгледа коже; средства за
прехрањивање косе; средства за уклањање лепка;
талк пудери за козметичке потребе; тврди
регенератори за косу у облику сапуна; терпен; течне
подлоге за шминку; течна основа за шминку; течни
парфеми; течни ружеви; течни сапуни; течни сапуни
за тело; тонери за козметичку употребу; тоници за
кожу; топикални лосиони, креме и уља за кожу и
тело за козметичку употребу; уља за заштиту од
сунца; уља за заштиту од сунца [козметика]; уља за
косу; уља за масажу; уља за парфеме и мирисе; уља
за регенерацију косе; уља за чишћење; уља и
лосиони за масажу; уља након сунчања за
козметичке потребе; фарбе за косу; фарбе за
трепавице; учвршћивачи за нокте; фарбе за браду;
футроле за ружеве за усне; хигијенски препарати као
тоалетни производи; хидратантне креме за после
бријања; хидратантне креме за употребу после
сунчања; хидратантне креме, лосиони и гелови;
хидратантни гелови; хидратантни лосиони; хидроген
пероксид за козметичку употребу; хидроген
пероксид за косу; чврсти пудери за пудријере;
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шампони за косу; шампони-регенератори; шљокице
за козметичке потребе; шљокице за нокте; шљокице
за тело; шминка; шминка за очи; шминка за тело;
шминка у облику оловке; шмиргла; шмиргл папир.
Кл. 5: алкохоли за топикалну употребу; аналгетске
креме за локалну примену; антибактеријска средства
за
прање
руку;
антибактеријски
гелови;
антибактеријски гелови на бази алкохола за
дезинфекцију коже; антибактеријски лосиони за
руке; антибактеријски препарати; антибактеријски
спрејеви; антиинфламаторни спрејеви; антимикробна
средства за дерматолошку употребу; антисептички
памук, вата; антисептички препарати; бадемово
млеко за фармацеутску употребу; бактеријски
препарати за медицинску примену; балзами за
медицинску примену; балзами против болова; биљни
екстракти за медицинске намене; биљни екстракти за
фармацеутске намене; биљни препарати; биљни
суплементи; биолошки препарати за употребу у
медицини; бисерни прах за медицинску намену; вата
за медицинску употребу; ватени штапићи за
медицинску примену; витамини; витамински
препарати и супстанце; витаминско минерални
препарати; вишенаменски медицински балзами
против болова; вишенаменски медицински мелеми
који садрже ментол; влажне медицинске марамице;
вода обогаћена витаминима за медицинске потребе;
газа за медицинску употребу; гелови за
дерматолошку употребу; гелови, креме и раствори за
дерматолошку употребу; гелови од алое вере за
терапеутску примену; гинсенг за медицинске
потребе; глицерин за медицинску употребу;
дезинфекцијске марамице за једнократну употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциони сапуни;
дермални филери за убризгавање; дијагностичке
супстанце за медицинске потребе; дијагностички
агенси, препарати и супстанце за медицинске
потребе; дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале, амино-киселине и елементе у траговима;
дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале и елементе у траговима, појединачно или у
комбинацији; додаци исхрани са козметичким
дејством; екстракти биљака и лековитог биља за
медицинске потребе; ензими за медицинску
употребу; завоји, медицински; јастучићи за очи за
медицинске потребе; колаген за употребу у
медицини; компресе; компресе за очи; креме за
дерматолошку употребу; културе микроорганизама
за медицинску примену; лепљиве врпце за
медицинску употребу; лепљиви фластери за
медицинске потребе; локални гелови за медицинску
и терапеутску употребу; марамице и убруси
натопљени фармацеутским лосионима и кремама;
медицинска антибактеријска средства за прање лица;
медицинска уља; медицинске креме за кожу;
медицинске креме за лечење дерматолошких
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проблема; медицинске креме за усне; медицинске
масти за лечење дерматолошких проблема;
медицински балзами за усне; медицински ватени
штапићи; медицински и хируршки фластери;
медицински лепак за затварање; медицински
лосиони за кожу; медицински лосиони за косу;
медицински лосиони за лице; медицински лосиони за
лечење дерматолошких проблема; медицински
лосиони за опекотине од сунца; медицински мелеми
за усне; медицински препарати за негу коже у сврхе
естетске медицине; медицински препарати за негу
косе; медицински препарати за раст косе;
медицински пудер за тело; медицински тоници за
кожу; медицински фластери; минералне воде за
медицинску употребу; минерални препарати за
медицинску примену; мултивитамински препарати;
памук за медицинску употребу; препарати
аминокиселина за медицинску употребу; препарати
за третман акни; препарати који садрже витамине;
препарати против болова; раствори за дерматолошку
употребу; раствори за одстрањивање фластера;
раствори за чишћење за медицинске потребе;
средства за дезинфекцију за медицинске апарате и
инструменте; стимуланси за раст косе за медицинске
потребе; тампони за медицинске потребе; термална
вода; упијајућа вата; фармацеутски лосиони за кожу;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати који се продају у претходно напуњеним
шприцевима; хируршки и медицински завоји.
Кл. 8: алат за пресађивање длаке, ручни; апарати за
полирање ноктију, електрични или неелектрични;
апарати за тетовирање; бријачи, електрични или неелектрични; грицкалице за нокте; дршке за сечива,
од неметалних материјала; дршке за сечива од
метала; електрични и неелектрични уређаји за
маникир; електрични и неелектрични уређаји за
педикир; електрични ручни уређаји за тетовирање;
игле за тетовирање; кљешта за ручну употребу;
комплети за педикир, електрични; маказе; маказе за
нокте; маказице за заноктице; ручне машине за
козметичко тетовирање; неелектрични сетови за
маникир; неелектрични ручни уређаји за тетовирање;
пинцете; пинцете за уклањање длака; пинцете, мала
клешта; појасеви за држање алата; прибор за
педикир; сечива за маказе; сечива за ножеве; сечива
[ручни алат]; справице за сечење ноктију, електричне
и неелектричне; турпије за нокте, електричне;
турпије за нокте [картонске]; турпије за стопала
[средства за педикир]; увијачи трепавица; уређаји за
козметичко тетовирање; уређаји за микроблејдинг;
уређаји за микронидлинг; уређаји за полирање
ноктију, електрични; уређаји за полирање ноктију,
неелектрични; уређаји за тетовирање за козметичку
негу обрва; штапићи од наранџиног дрвета [прибори
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за маникир]; ручни апарати и инструменти, њихове
компоненте и опрема за трајну шминку; кетриџи за
игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема за
тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у
кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и
инструменти за стимулацију људске коже за
козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих;
апарати и инструменти, њихови делови, додаци и
опрема, за микронидлинг и микробладинг третмане;
игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за
трајну шминку; једнократни кетриџи за игле;
једнократне игле за трајну шминку; микронеедлинг
игле; пиштољи за трајну шминку; ручни апарати за
тетовирање и трајну шминку; опрема за апарате за
трајну шмунку; делови за апарате за тетовирање и за
трајну шминку, наиме кетриџи са иглама за
једнократну употребу, једнократне тубе за тетоважу,
рукохвати, кетриџи; опрема за тетоважу обрва, наиме
мешачи мастила, бочице за мастила и поклопци за
боје; ручни алати и инструменти, нарочито, сечива за
ручне алате, шила, ручни алати за обележавање
центара, игле за пробијање, клешта хватаљке,
појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који
се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне
бушилице које се ручно покрећу, неелектричне
ручне справе које се користе у третманима за обрве;
ручни алати за одређивање облика обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних
продужетака обрва; неелектричне ручне справе за
негу обрва; ручне справе за употребу у козметици;
ручне справе за наношење и одржавање
индивидуалних продужетака обрва.
Кл. 9: рачунарски софтвер и софтверске апликације
за мобилне уређаје за израду смеше козметичких
сировина у области козметике; софтвер и апликације
за компјутере и мобилне уређаје који корисницима
дају савете и информације у вези козметике и
омогућавају да испробају козметику виртуелно;
рачунарски софтвер и мобилне апликације за
рачунаре, мобилне уређаје, таблете, преносне ручне
дигиталне уређаје за електронску комуникацију и
друге личне рачунарске уређаје за употребу у
пружању
информација
о
персонализованим
козметичким трендовима, трендовима лепоте и
стила, упутствима за шминкање, одабир нијанси
шминке, савети за наношење и препоруке за
козметичке производе и средства за негу; датотеке
слика које се могу преузети; електронске
публикације [које се могу преузети] које су доступне
на мрежи из базе података или са интернета;
програми
за
обраду
података;
рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски софтвер за електронску трговину који
омогућава корисницима да врше електронске
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пословне трансакције преко глобалне рачунарске
мреже; рачунарски софтвер за контролисање и
управљање апликацијама сервера за приступ мрежи;
рачунарски софтвер за обраду података; рачунарски
софтвер преузет са интернета; софтвер за заштиту
приватности; софтвер за комуникацију за повезивање
корисника рачунарске мреже; софтвер за услуге
слање порука и електронске поште који се може
преузети; софтвери за препознавање лица; софтвери
и апликације за мобилне уређаје; апликације за
мобилне уређаје које се могу преузети; апарати и
инструменти за процену и мерење нивоа хидратације
и чврстине коже помоћу рачунарског програма;
рачунарски софтвер и софтверске апликације за
преузимање за уређивање и унапређивање
фотографија, видео снимака и слика; едукативни
материјал за обуку и веб емисије у области
козметике и естетике који се могу преузети са
интернета; софтвер и мобилне апликације за
пружање информација о козметичким производима;
образовни рачунарски софтвер; апликацијски
софтвери
за
паметне
телефоне.
Кл. 41: образовне академије и вођење курсева у
области козметике, трајне шминке, микронедлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
анализирање резултата образовних тестова и
података за друге; бојење лица; вођење забавних
активности и догађаја у области козметике, трајне
шминке, микронедлинг и микробладинг третмана,
мезотерапије и тетоважа; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење забавних догађаја уживо у вези
козметике и трајне шминке и филмских фестивала;
вођење образовних колоквијума, конвенција,
конгреса, конференција у области козметике, трајне
шминке, микронудлинг и микробладинг третмана,
мезотерапије и тетоважа; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева учења на даљину; вођење
образовних догађаја у области козметике и трајне
шминке;
вођење
образовних
конференција,
образовних
курсева,
образовних
семинара,
образовних форума уживо, обука, обука у склопу
кампа за обуке, радионица за обуку, радионица и
семинара, вођење семинара за обуку у области
козметике, трајне шминке, микронидлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
вођење такмичења на интернету; вођење часова,
наиме вођење наставе у области козметике и трајне
шминке; вођење часова телесних вежби; додатно
образовање, наиме вођење семинара и радионица у
области козметике и трајне шминке; електронске
издавачке услуге; електронске публикације са
информацијама о широком распону тема на мрежи;
електронске публикације текстова и штампаног
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материјала, осим рекламних текстова, на интернету;
забава у виду модних приредби; издавање билтена;
издавање брошура; издавање електронских књига и
он-лајн часописа; издавање електронских новина
којима је могуће приступити путем глобалне
рачунарске мреже; издавање електронских онлајн
периодичних издања; издавање електронских
публикација; издавање електронских часописа;
издавање журнала; издавање журнала, књига и
приручника из области, козметике, медицине, трајне
шминке, микронедлинг и микробладинг третмана,
мезотерапије и тетоважа; издавање интернет
часописа; издавање и уређивање књига; издавање и
уређивање периодичних издања; издавање и
уређивање штампаног материјала; издавање књига и
магазина; издавање књига, часописа и новина на
интернету; издавање мултимедијалног материјала
он-лајн; издавање новина; издавање образовних
материјала;
издавање
приручника;
издавање
приручника за образовање и оспособљавање;
издавање приручника за обуку; издавање рекламног
материјала за потребе забаве и подучавања; издавање
уџбеника; издавање часописа за потрошаче;
изнајмљивање књига; изнајмљивање књига и других
публикација; изнајмљивање материјала за обуку;
изнајмљивање наставног материјала и опреме;
индивидуални тренинг у области козметике и трајне
шминке; информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима; информације које се односе
на забаву у вези са рачунарским играма које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или глобалне комуникацијске мреже; информације
које се односе на образовање и забаву које се
пружају на интернету са рачунарске базе података
или интернета; информисање о образовању у области
козметике и трајне шминке; консултантске услуге
које се односе на образовање и обуку руководства и
особља у области козметике и трајне шминке;
консултовање које се односи на организовање и
вођење колоквијума у области козметике и трајне
шминке; консултовање које се односи на
организовање и вођење конференција у области
козметике и трајне шминке; консултовање које се
односи на организовање и вођење радионица за
обуку у области козметике и трајне шминке;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара у области козметике и трајне
шминке; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем у области козметике и трајне
шминке; курсеви учења на даљину у области
козметике и трајне шминке; мултимедијално
издавање књига, магазина, дневника и електронских
издања;
напредна
обука;
настава,
обука;
објављивање
летака; објављивање
памфлета;
објављивање рецензија; образовање и обука у
области обраде електронских података; образовање
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одраслих; образовно тестирање; обука из области
руковођења предузећем; омогућавање коришћења
простора и опреме за наставну обуку; омогућавање
коришћења простора и опреме за наступе;
омогућавање онлајн семинара обуке у области
козметике
и
трајне
шминке;
омогућавање
привремене употребе онлајн образовних материјала
који се не могу преузети са интернета; омогућавање
приступа он-лајн видео садржајима из области
транспорта, који се не могу преузети; омогућавање
приступа онлајн магазинима који се не могу
преузети; омогућавање програма обуке у области
козметике и трајне шминке; онлајн електронско
издавање књига и периодичне штампе; организовање
балова; организовање гала вечери у забавне сврхе;
организовање и вођење колоквијума у области
козметике и трајне шминке; организовање и вођење
конгреса у области козметике и трајне шминке;
организовање и вођење конференција, семинара и
симпозијума у области козметике и трајне шминке;
организовање и вођење образовних догађаја у
области козметике и трајне шминке; организовање и
вођење образовних курсева; организовање и вођење
образовних семинара у области козметике и трајне
шминке; организовање и вођење образовних форума
уживо; организовање и вођење такмичења у лепоти;
организовање изложби за образовне потребе;
организовање
и
реализација
туторијала;
организовање обука у области козметике и трајне
шминке; организовање професионалних радионица и
курсева за обуку у области козметике и трајне
шминке; организовање семинара и конференција у
области козметике и трајне шминке; организовање
такмичења за образовање или забаву; организовање
такмичења путем интернета; организовање форума
уживо; организовање часова у области козметике и
трајне шминке; подучавање; пословно образовање;
припрема и вођење семинара; производња
образовних материјала; производња образовних и
материјала за обуку; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање електронских издања, која се не могу
преузети, са глобалне рачунарске мреже; пружање
информација из области образовања у области
козметике и трајне шминке; пружање информација о
онлајн образовању; пружање курсева сталног
усавршавања у области здравствене неге; пружање
показних образовних вежби у области козметике и
трајне шминке; пружање услуга образовних испита и
тестова у области козметике и трајне шминке;
пружање услуге оспособљавања путем глобалне
рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и
усавршавања у области козметике и трајне шминке;
стручна обука у области козметике и трајне шминке;
стручно саветовање и информационе услуге које се
односе на уређивање, вођење и организовање
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Ж
семинара у области козметике и трајне шминке;
уређивање књига и електронских публикација;
уређивање
магазина;
услуге
професионалне
преквалификације; услуге учења на даљину које се
пружају на интернету; часови козметике и
улепшавања.
Кл. 44: услуге медицинских третмана; акупунктура;
амбулантна медицинска нега; бањске услуге;
берберске услуге; болничке услуге; депилирање
воском; дерматолошке услуге; дерматолошке услуге
за лечење проблема с кожом; ДНК тестирање у
медицинске сврхе; дубинска масажа ткива; естетска
и пластична хирургија; естетска хирургија;
здравствена и козметичка нега; здравствене спа
услуге за здравље и добробит тела и духа;
здравствено,
медицинско
и
фармацеутско
консултовање; издавање лекова; изнајмљивање
кревета посебно израђених за медицинско лечење;
изнајмљивање машина и уређаја за коришћење у
козметичким
салонима
или
берберницама;
изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање
медицинских апарата; изнајмљивање медицинских
апарата и система; изнајмљивање медицинских
машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу
коже; израда извештаја који се односе на здравље;
израда извештаја који се односе на медицинска
питања; имплантација косе; информације у вези са
масажом; информисање пацијената о употреби
лекова; киропрактика, физиотерапија, акупунктура,
остеопатија, спортска медицина, масажа и
парамедицинске услуге; клинике естетске и
пластичне хирургије; козметичка електролиза;
козметичке услуге за негу тела; козметичке услуге
које пружају бање; козметичке услуге потамњивања
коже за људе; козметичке услуге тетовирања;
козметички ласерски третмани коже лица;
козметички ласерски третман за раст косе;
козметички ласерски третман коже; козметички
ласерски третман нежељених длачица; козметички
ласерски третман тетоважа; козметички третмани за
тело; козметички третмани за тело, лице и косу;
козметичко
саветовање;
консултантске
и
информативне услуге које се пружају путем
интернета у вези са фармацеутским производима;
консултантске и информативне услуге у вези са
медицинским
производима;
консултантске
и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; консултантске услуге које се пружају
путем интернета у подручју неге тела и лица;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са козметичким
третманима; консултантске услуге у вези са негом
коже; консултантске услуге у подручју исхране;
консултантске услуге у подручју козметике;
консултантске услуге у подручју шминкања;
консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско
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уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање;
масажа; медицинска нега; медицинска помоћ;
медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске
консултације; медицинско саветовање у вези са
стресом; медицинско тестирање; нега косе;
нутриционистичко и прехрамбено саветовање;
обављање
медицинских
прегледа;
обављање
психолошких процена и прегледа; обезбеђивање
јавних купатила за хигијенске сврхе; обликовање
косе; обнова косе; он лајн услуге саветовања о
шминкању; пирсинг тела; планирање и надзор над
дијетом за смањење килаже; пластична хирургија;
пресађивање косе; прехрамбени и нутриционистички
савети; припрема и употреба лекова; припрема
рецепата у апотекама; процена опасности по
здравље; пружање информација о здрављу; пружање
информација о здрављу путем вебсајта; пружање
информација о здравственој заштити путем глобалне
рачунарске мреже; пружање информација о
измајмљивању медицинских машина и апарата;
пружање информација о исхрани и додацима
исхрани; пружање информација о масажи; пружање
информација о медицинским услугама; пружање
информација о прехрамбеним и нутритивним
додацима; пружање информација о турским
купатилима; пружање информација о услугама
салона лепоте; пружање информација о услугама
фризерских салона и салона лепоте; пружање
информација у вези са лепотом; пружање
информација у вези са традиционалном јапанском
масажом; пружање информација у области здравља и
велнеса;
пружање
информација
у
области
фризерских услуга; пружање ласерских терапија за
лечење медицинских стања; пружање медицинских
савета
у
области
дерматологије;
пружање
нутриционичких
информација
о
храни
за
мршављење за медицинске потребе; пружање услуга
ђакузија; пружање услуга јавних купалишта;
пружање услуга купалишта; пружање услуга
програма за мршављење; пружање услуга сауне,
салона лепоте, фризерских салона и масажа;
саветовање о начину живота; саветодавне услуге о
шминкању које се пружају уживо и преко интернета;
саветодавне услуге у вези са исхраном; саветодавне
услуге у вези са медицинским уређајима и
инструментима; саветодавне услуге у вези са негом
косе; саветодавне услуге у вези са фармацеутским
производима; терапеутске услуге; тетовирање услуге тетоваже; третмани за негу лица; третмани
убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња
екстензија за косу; уклањање длака електролизом;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге берберница; услуге бојења
обрва; услуге бојења трепавица; услуге депилације;
услуге депилације воском за људско тело; услуге
дијететичара; услуге здравствене и козметичке неге;
ЗИС / RS / IPO
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услуге исправљања косе; услуге козметичара; услуге
козметичке анализе за одређивање најадекватније
козметике у складу са обликом и теном лица; услуге
ласерског
затезања
коже;
услуге
ласерског
подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања
длачица; услуге липосукције; услуге маникира и
педикира; услуге масаже стопала; услуге медицинских
клиника; услуге надоградње трепавица; услуге
намештања костију; услуге неге за лепоту стопала;
услуге неге коже у салонима; услуге неге лепоте;
услуге неге лепоте и фризерске услуге; услуге неге
ноктију; услуге обликовања обрва; услуге педикира;
услуге плетења косе; услуге потамњивања коже
спрејом; услуге потамњивања људског тела ваздушном
четком; услуге салона за негу ноктију; услуге салона за
сунчање; услуге салона за сунчање и соларијума;
услуге салона лепоте; услуге сауна; услуге светлосне
терапије; услуге спортске медицине; услуге тетовирања
обрва; услуге трајног минивала; услуге трајног увијања
трепавица; услуге третмана лепоте; услуге третмана
против целулита; услуге третмана улепшавања,
посебно за обрве и трепавице; услуге турских купатила;
услуге у вези са негом косе; услуге увијања трепавица;
услуге улепшавања; услуге уклањања телесних
длачица; услуге уклањања и обликовања обрва концем;
услуге фарбања косе; услуге фризера и салона лепоте;
услуге шишања; услуге шминкања; фармацеутске
услуге састављања рецепата; физикална терапија;
хигијенска и козметичка нега; шминкање и саветодавне
услуге о шминкању.
(111) 81269
(210) Ж- 2020-1734

(181) 09.10.2030.
(220) 09.10.2020.
(151) 21.09.2021.
(732) Soko inženjering d.o.o., Булевар Арсенија
Чарнојевића 125, 11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Марија Шантић Јерговић, Стојана
Протића 19, 11000, Београд
(540)

Ж
електро ормани (за расхладне агрегате, за расхладне
коморе,
за
клима
коморе);електро
ормани
аутоматског
управљања;
електро
ормани
електронског погона; електро ормани енергетике.
Кл. 35: производња, монтажа и сервисирање опреме
за климатизацију и расхладу (осим за домаћинства).
Кл. 37: извођење MEP (Mechanical, electrical and
plumbing) инсталација са могућношћу извођења
BMS-а (building management system) у објектима
различите намене (пословни објекти, супермаркети,
трговински центри, болнице, фармацеутски погони,
дистрибутивни центри, хотели.
Кл. 39: транспорт робе и људства до објеката на
којима се изводе радови за сопствене потребе.
Кл. 42: пројектовање и развој опреме за климатизацију и
рсхладу (осим домаћинства); пројектовање MEP
(Mechanical, electrical and plumbing) инсталација BMS-а
(building management system) у објектима различите
намене (пословни објекти, супермаркети, трговински
центри, болнице, фармацеутски погони, дистрибутивни
центри, хотели.
(111) 81270
(210) Ж- 2021-455

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

GALITION
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(111) 81271
(210) Ж- 2021-922

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

ENCLO
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 81272
(210) Ж- 2021-921
(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.02; 26.04.13; 26.04.18;
26.04.19; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04
(591) плава (C:100, M:20, Y:0, K:0).
(511) Кл. 11: модуларне клима коморе (стандардне,
хигијеник, атекс, базенске, подплафонске); dx
јединице за хлађење; вентилациони канали и
фазонски елементи за развод ваздуха (округли и
правоугаони); расхладни агрегати; моделарне
расхладне коморе; систем полица и кука; командни
ЗИС / RS / IPO

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12,
11030, Београд, RS
(540)

CLIMB
(511) Кл. 5: пестициди.
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Ж
(111) 81273
(210) Ж- 2021-698

(181) 21.04.2031.
(220) 21.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Privredno društvo za turizam i ugostiteljstvo
Alco group hoteli doo Beograd, Пожешка 65б, 11030,
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.02
(591) златна (Pantone 871c)
(511) Кл. 35: пословно управљање, вођење послова,
пословне процене, пословно управљање представама,
аукција (Иицитација), вођење књига (књиговодство),
пословно управљање хотелима, презентација робе,
ширење рекламних порука, реклама и пропаганда,
организовање изложби у привредне и рекламне сврхе,
продајне изложбе (за друге), организовање сајмова у
пословне и рекламне сврхе.
Кл. 39:
организовање излета и путовања,
посредовање у транспорту, посредовање у превозу
робе, изнајмљивање аутомобила, праћење путника,
информације
о
транспорту,
резервације
у
транспорту, превоз путника, туристичка разгледања,
туристичке агенције.
Кл. 41: услуге које пружају све врсте едукације
лица,
организовање
и
вођење
семинара,
конференција и конгреса.
Кл. 43: привремени смештај, услуге резервисања
туристичких смештаја (и преко туристичких агенција
или посредника), услуге обезбеђења пића и хране,
услуге обезбеђивања исхране и смештаја у хотелима,
пансионима или другим установама које обезбеђују
привремени смештај.
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе.
(111) 81274
(210) Ж- 2021-472

(181) 18.03.2031.
(220) 18.03.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Pertini toys d.o.o., Синђелићева 4, 11000,
Београд-Врачар, RS
(540)

(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
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(591) црвена, плава, бела.
(511) Кл. 25: радне блузе, одела; женске чарапе,
чарапе и плетена трикотажа; покривка за главу:
шешири, беретке, капе, шалови, мараме и ешарпе;
држачи панталона: каишеви, трегери; мушке
боксерице, доњи веш, бермуде; боди (женско рубље),
женске мајице, поткошуље, блузе, корсети; џемпери,
пуловери, јакне (одећа); блузе, кошуље, кошуље
кратких рукава, мајице; одећа, конфекцијска одећа и
одела; опрема за бебе (одећа), доњи веш за бебе,
портикле, портикле са рукавима; рукавице, кравате,
панталоне, кратке панталоне - бермуде; мајице,
спортске мајице (дресови); одећа и обућа за плажу,
баде-мантили; обућа, ципеле.
(111) 81275
(210) Ж- 2021-79

(181) 20.01.2031.
(220) 20.01.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) SPORTS IMPACT DOO BEOGRAD, Незнаног
јунака 14, Београд, RS
(740) Адвокат Владимир Хаџи Макунчевић, Вука
караџића 8, Београд
(540)

(531) 01.01.01; 01.11.08; 21.03.01; 26.11.12; 26.11.21;
27.05.02; 27.05.03; 27.05.12; 29.01.15
(591) бела, плава, жута, црна, црвена.
(511) Кл. 25: обућа; капе; шалови за врат; мале капе
уз главу; боди (женско рубље); кабанице [одећа];
шалови; џемпери (пуловери); блузе; кошуље; одећа;
шешири; рукавице (одећа]; фудбалске чизме;
фудбaлске ципеле; копачке; водоотпорна одећа;
дресови [одећа]; спортске мајице; дресови;
униформе; спортске ципеле; спортске чизме; траке за
главу [одећа]; мајице; хеланке [панталоне]; визири;
штитници од сунца као покривала за главу;
покривала за главу.
Кл. 28: лопте за игру; играчке; лопте за играње;
штитници за потколенице [спортска опрема]; дpyштвене
игре; игре. штитници за зглобове [спортска опрема];
штитници за колена (спортска опрема!; мушки атлетски
суспензори [спортска опрема].
Кл. 41: академије [образовне); услуге разоноде;
услуге
забављача;
организовање
такмичења
(образовних или забавних]; физичко васпитање;
настава; обука; образовне услуге; услуге пружања
ЗИС / RS / IPO
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обуке; производња филмова; који нису рекламни
филмови; продукција радио и телевизијских
пpoгpaмa; услуге спортских објеката; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
конгреса; пружање уcлуга у области забаве и
разоноде; организовање спортски) такмичења; ycлуге
спортских
кампова;
фотографисање;
обука
[тренирање); изнајмљивање спортских терена;
подучавање.
(111) 81276
(210) Ж- 2021-695

(181) 21.04.2031.
(220) 21.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Borsodi Sörgyár Kft., Bocs, Rákoczi u. 81, H3574, HU
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000,
Београд
(540)

SURE, WAI NOT?!
(511) Кл. 33: aлкохолна пића; цидери (ферментисана
алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина,
жестока пића и ликери; газирана алкохолна пића;
газирана алкохолна пића са укусом воћа; све
претходно наведене робе искључујући алкохолна
пића која садрже чај.
Кл. 35:
услуге оглашавања; услуге пословног
менаџмента; услуге пословне администрације; услуге
организације, управљања и надзора над шемама
лојалности потрошача и подстицајним шемама; услуге
оглашавања које се пружају путем интернета; услуге
пружања пословних информација; услуге рекламирања
и пословног информисања у вези са алкохолним
пићима; услуге малопродаје, услуге малопродајних
објеката, малопродајне услуге наручивања поштанским
путем и електронске или онлајн малопродајне услуге
повезане са продајом алкохолних пића; услуге пружања
информација, савета и консултација у вези са свим
претходно наведеним услугама.
(111) 81277
(210) Ж- 2021-493

(181) 23.03.2031.
(220) 23.03.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN
(511) Кл. 7: машине за поравнавање каросерије и
оквира возила и њихови саставни делови за замену;
дистрибутери за возила; филтери за ваздух за моторе
и моторе возила; цилиндри мотора за возила;
генератори за копнена возила; уређаји за паљење
ЗИС / RS / IPO

Ж
мотора копнених возила; прикључци за возила, наиме,
грабежне канте и сечива за померање земље и
растереситих предмета; пнеуматски и хидраулични
компресори за возила; делови за копнена возила,
наиме каблови за свећице; пумпе за уље за копнена
возила; хедери као део издувног система возила;
пумпе за гориво за копнена возила; пумпе за воду за
копнена возила; делови возила, наиме вентил за
напајање карбуратора; делови возила, наиме
штитници брегасте осовине; делови возила, наиме
усисни разводници; делови возила, наиме штитници
брегастог мотора; делови возила, наиме кућишта
мотора; делови возила, наиме клацкалица вентила;
делови возила, потисне шипке; делови возила, наиме
хладњаци за уље; делови возила, наиме вентили за
одзрачивање картера; делови возила, наиме чепови и
поклопци резервоара за уље; делови возила, наиме
резервоари за уље; пригушивачи звука као део
издувних система возила; делови мотора за копнена
возила са унутрашњим сагоревањем, наиме спојнице;
механички делови мотора за копнена возила; шипке за
мерење уља за возила; зупчасти каишеви за моторе за
копнена возила; пумпе за гориво за моторе копнених
возила; алтернатори за копнена возила; генератори
електричне енергије који се такође могу користити
као електрични мотори за возила; делови возила,
наиме карбуратори; делови млазнице за гориво за
моторе копнених и водених возила; компресори за
ваздух за возила; цилиндри мотора за копнена возила;
мотори брисача ветробранског стакла за поморска или
копнена возила; делови мотора возила, наиме
хладњаци пуњеног ваздуха и њихови саставни делови;
делови мотора возила, наиме интеркулери; каблови за
паљење за моторе возила; издувне цеви за копнена
возила; системи катализатора за издувне гасове
возила; електронска паљења за возила; металне
заптивке мотора за возила; филтери за гориво за
моторе возила; брегасте осовине за моторе возила;
радијатори за возила.
Кл. 11: фарови за возила; абажури; рефлектори за
возила која излазе на тржиште; светла за возила;
задња светла за возила која излазе на тржиште;
кочиона светла за возила која излазе на тржиште;
уређаји за осветљење, наиме, уређаји за осветљење
са органским светлећим диодама (олед) и уређаји за
осветљење са светлећим диодама (лед); уређаји за
осветљење за возила; филтри за ваздух за клима
уређаје у путничким кабинама у возилима; делови за
системе грејања и климатизације, наиме језгра
грејача и хладњаци гаса за возила; апарати за
одмрзавање за возила; радни фарови за возила; клима
уређаји за возила; систем за контролу климе у возилу
за грејање, вентилацију и климатизацију; рефлектори
за возила; усмеравајући рефлектори за возила;
инсталације за климатизацију возила; уређаји за
грејање за возила; грејачи за возила.
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Ж
Кл. 36: услуге осигурања; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
носиоца
осигурања;
финансијске услуге; услуге везане за непокретности,
наиме изнајмљивање и управљање индустријском
својином за друге.
Кл. 37:
услуге инсталирања и поправљања.
Кл. 40: производња возила према жељама купца;
изнајмљивање бежично повезаних електричних
батеријских уређаја са уграђеним софтвером и
фирмвером који се даљински ажурирају за
складиштење и пражњење ускладиштене електричне
енергије за стабилизацију и испуњавање потреба за
електричном енергијом и циљева њеног коришћења;
завршна обрада возила акрилом.
Кл. 42: надгледање возила како би се осигурало
правилно функционисање; даљинско надгледање
функционисања,
перформанси
и
ефикасности
електричних возила; пружање софтвера који се не може
преузети за предиктивну анализу пуњења и одржавања
електричних возила и предиктивну анализу потреба
купаца; услуге инжењерског дизајна; саветовање у вези
са развојем производа; саветодавне услуге у области
дизајнирања возила за друге; саветовање у области
инжењерства;
надгледање
бежично
повезаних
електричних батеријских уређаја са уграђеним
фирмвером и софтвером за складиштење и снабдевање
електричном енергијом за обезбеђивање правилног
функционисања и програмирања за испуњавање
потреба за електричном енергијом и циљева њеног
коришћења; дизајнирање система електричних батерија
који се састоје од бежично повезаних електричних
батеријских уређаја и пратећег софтвера, све за
складиштење и пражњење ускладиштене електричне
енергије како би се оптимизовала ефикасност дизајна,
програмирање и конфигурација наведених система и са
њима повезане саветодавне услуге; услуге софтвера у
виду сервиса (саас) који садрже софтвер за надгледање,
оптимизацију и регулисање складиштења и пражњења
ускладиштене електричне енергије до и из бежично
повезаних електричних батеријских уређаја; пружање
онлајн софтвера који се не може преузети за
надгледање, оптиизацију и регулисање складиштења и
пражњења ускладиштене електричне енергије до и из
бежично повезаних електричних батеријских уређаја;
управљање софтвером и фирмвером који су уграђени у
бежично повезане електричне батеријске уређаје за
складиштење и пражњење ускладиштене електричне
енергије путем програмирања и конфигурисања
софтвера за електричне батеријске уређаје; уградња,
одржавање, поправка и надоградња рачунарског
софтвера и фирмвера који се даљински ажурирају, а
уграђени су у бежично повезане електричне батеријске
уређаје и саветовање у вези са тим, за складиштење и
пражњење ускладиштене електричне енергије за
стабилизацију и испуњавање потреба за електричном
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енергијом и циљева њеног коришћења; услуге прегледа
возила за нова и коришћена возила за особе које купују
или продају своја возила; услуге прегледа оштећења
моторних возила; услуге прегледа моторних возила:
услуге дизајнирања делова за моторна возила; услуге
надгледања возног парка из безбедносних разлога;
услуге враћања украдених возила.
(111) 81278
(210) Ж- 2021-694

(181) 21.04.2031.
(220) 21.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Borsodi Sörgyár Kft., Bocs, Rákoczi u. 81, H-3574, HU
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000,
Београд
(540)

WHY? THAT'S WAI.
(511) Кл. 33: aлкохолна пића; цидери (ферментисана
алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина,
жестока пића и ликери; газирана алкохолна пића;
газирана алкохолна пића са укусом воћа; све
претходно наведене робе искључујући алкохолна
пића која садрже чај.
Кл. 35:
услуге оглашавања; услуге пословног
менаџмента; услуге пословне администрације;
услуге организације, управљања и надзора над
шемама лојалности потрошача и подстицајним
шемама; услуге оглашавања које се пружају путем
интернета; услуге пружања пословних информација;
услуге рекламирања и пословног информисања у
вези са алкохолним пићима; услуге малопродаје,
услуге малопродајних објеката, малопродајне услуге
наручивања поштанским путем и електронске или
онлајн малопродајне услуге повезане са продајом
алкохолних пића; услуге пружања информација,
савета и консултација у вези са свим претходно
наведеним услугама.
(111) 81279
(210) Ж- 2021-696

(181) 20.04.2031.
(220) 20.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2021/10
Intellectual Property Gazette 2021/10
(531) 26.04.11; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, бела, златна, црна, сива.
(511) Кл. 30: млечна чоколада.
(111) 81280
(210) Ж- 2021-598

(181) 05.04.2031.
(220) 05.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Наташа Додош, Молерова 48/2, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара
Марковића 49/1, 11000, Београд
(540)

(531) 26.02.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) жута, црна, наранџаста.
(511) Кл. 20: намештај; огледала; оквири за слике.
Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила.
Кл. 42: услуге дизајна ентеријера.
(111) 81281
(210) Ж- 2021-592

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) DUPONT SAFETY & CONSTRUCTION INC,
974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

COREMATRIX
(511) Кл. 24:
балистичке отпорне тканине за
употребу у производњи одеће отпорне на метке и
ударе експлозије, ципеле отпорне на метке и одећа и
штитници за заштиту од пожара.
(111) 81282
(210) Ж- 2021-608

(181) 05.04.2031.
(220) 05.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Credicom International d.o.o., Булевар деспота
Стефана 95, 11108, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 02.05.06; 27.05.01
(511) Кл. 3: баy рум лосиони после бријања; баy рум
лосиони после бријања за козметичке потребе;
ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони;
ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља;
ароматична уља; ароматична уља [етарска уља];
ароматичне траве за купање, нису за медицинске
потребе; ароматични мириси и мирисни чуњићи;
балзами за бријање; балзами за косу; балзами за
усне; балзами након бријања; балзами, осим за
медицинске сврхе; боје за браду; бриљантин; восак
за бркове; восак за косу; гелови за бријање; гелови за
косу; гелови за косу и пене за косу; гелови за купање
и туширање; гелови за купање и туширање, нису за
медицинске потребе; гелови за обликовање; гелови
за обликовање косе; гелови за туширање; гелови и
соли за купање и туширање, није за медицинске
потребе; гелови, креме и уља за туширање; гелови
након бријања; гелови, спрејеви, пене и балзами за
обликовање и негу косе; дезодоранси за људску
употребу;
дезодорантни
сапун;
декоративна
козметика; емулзије за лице; емулзије за лице за
козметичке потребе; емулзије за тело за козметичке
потребе; емулзије након бријања; емулзије за тело;
етарска уља за употребу у производњи мирисних
производа; козметика; козметичка уља; козметичка
уља за кожу; козметичке креме; козметичке креме за
лице и тело; козметичке креме за негу коже;
козметичке креме за негу тела; козметичке креме и
гелови за лице, руке и тело; козметичке креме и
лосиони; козметичке креме и лосиони за негу лица и
тела; козметичке креме, лосиони и други препарати
за сунчање; козметичке креме, млека, лосиони,
гелови и пудери за лице, руке и тело; козметички
гелови; козметички и препарати за лепоту;
козметички и тоалетни производи; козметички
лосиони за кожу; козметички лосиони за косу;
козметички лосиони за лице; козметички лосиони за
негу коже; козметички препарати; козметички
препарати за косу и теме; козметички препарати за
купање; козметички препарати за лице; козметички
препарати за лице и тело; козметички препарати за
негу и третирање коже; козметички препарати за
негу коже; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу тела; козметички
препарати за негу уста и зуба; козметички препарати
за обликовање косе; козметички производи за личну
употребу; козметички производи за употребу на
кожи; козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудери, креме и лосиони за лице, руке и
тело; козметички сапуни; козметички сетови;
козметички тоници за лице; колоњска вода;
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колоњске воде након бријања; колоњске воде,
парфеми и козметички производи; комади тоалетног
сапуна; креме за бријање; креме за кожу за
козметичке потребе; креме за кожу; креме за косу;
креме за купање; креме за лице; креме за лице за
козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за
лице и тело за козметичке потребе; креме за негу
коже и скидање шминке; креме за негу коже и
скидање шминке за козметичке потребе; креме за
негу косе; креме за негу косе за козметичке потребе;
креме за руке; креме за руке за козметичке потребе;
креме за употребу пре бријања; креме за усне; креме
за усне за козметичке потребе; креме након бријања;
креме, уља, лосиони и препарати за чишћење и
хидратацију; креме, уља, лосиони, спрејеви, оловке и
балзами за козметичке потребе; лосиони за браду;
лосиони за бријање; лосиони за козметичку
употребу; лосиони за косу; лосиони за косу за
козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони за
купање за козметичке потребе; лосиони за лице и
негу тела; лосиони за лице и негу тела за козметичке
потребе; лосиони за лице и тело; лосиони за лице и
тело за козметичке потребе; лосиони за негу косе;
лосиони за негу косе за козметичке потребе; лосиони
за обликовање косе; лосиони за руке; лосиони за
руке за козметичке потребе; лосиони за тело;
лосиони за хидратацију коже [козметички]; лосиони
за хидратацију тела [козметички]; лосиони, креме и
препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и
косе; лосиони после
бријања; мириси и
парфимеријски производи; мирисни лосиони и креме
за тело; мошус [парфимерија]; немедицинске креме
за кожу; немедицинске купке за тело; немедицински
производи за заштиту усана; немедицински сапуни;
немедицински серуми за кожу; немедицински
тоалетни производи; немедицински шампони;
парфеми; парфеми за индустријске потребе; парфеми
и колоњске воде; парфеми и тоалетне воде; парфеми,
колоњске воде и производи за негу после бријања;
парфеми у чврстом облику; парфемске воде;
парфимисани сапуни; пасте за бријање; пасте за
обликовање косе; помаде за козметичку употребу;
помаде за косу; помаде за косу за козметичке
потребе; помаде у стику; помаде у стику за
козметичке потребе; препарати за бријање;
препарати за бријање и после бријања; препарати за
купање и туширање; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за негу и чишћење
косе; препарати за негу коже; препарати за негу косе,
нису за медицинске потребе; препарати за негу
усана; препарати за негу тела и за козметичку негу;
препарати за туширање за личну хигијену и
дезодорисање [тоалетни производи]; препарати за
употребу пре бријања и после бријања; препарати
након бријања; препарати од алое вере за козметичке
намене; препарати, укључујући креме, гелове и пене,
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за употребу пре, током и после бријања; производи
за негу тела и козметичку негу; производи од сапуна;
путер за тело за козметичке потребе; путер за тело;
сапун; сапун за бријање; сапуни за бријање; сапуни
за кожу; сапуни за купање у течном, чврстом или у
облику гела; сапуни за лице; сапуни за личну
употребу; сапуни за негу тела; сапуни за тело;
сапуни за туширање; шампони; шампони за косу;
шампони за људску косу; шампони и регенератори за
косу; уље за браду; уља за браду; уље за негу браде;
балзам за браду; сапун за браду; шампон за браду;
тоалетна уља; уља за косу; уља за козметичку
употребу; парфимисана уља за производњу
козметичких препарата.
Кл. 21: четке; козметичке четке; четке за косу; четке
(изузев кичица); четке [изузев кичица]; четке, изузев
кичица; четке за бријање од длаке јазавца; чешљеви;
кутије за чешљеве; чешљеви за косу; чешљеви и
сунери; чешљеви за косу са великим зупцима.
Кл. 25: мајице; дукс мајице; кратке мајице; мајице
без рукава; мајице [одећа]; поло мајице; спортске
мајице; мајице голих рамена; мајице са дугим
рукавима; мајице са кратким рукавима; мајице са
рол-крагном; мушке мајице без рукава; постављене
спортске мајице; спортске мајице, дресови; спортске
мајице са капуљачом; спортске трегер мајице;
комплети кратких мајица и панталона [одећа]; мајице
кратких рукава са штампом; спортске мајице са
кратким рукавима; мајице, шортсеви и чарапе као
имитације оригиналних дресова европског фудбала;
мајице, шорцеви и чарапе као имитације
оригиналних дресова америчког фубала; тренерке;
горњи делови тренерке; доњи делови тренерке.
(111) 81283
(210) Ж- 2021-624

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) SOPHARMA AD, 16, Iliensko shose str., 1220
Sofia , BG
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

IMMUNOSTIM GOLD
(511) Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати;
дијететска храна и супстанце за медицинску
употребу; дијететски додаци за људе; додаци
исхрани.
(111) 81284
(210) Ж- 2021-567

(181) 31.03.2031.
(220) 31.03.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) Алекса Огњеновић, Булевар Револуције 50/4,
81000, Подгорица, ME
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(740) Адвокат Драгутин Илић, Мите Ракића 14,
11050, Београд
(540)

PITI ili BITI
(511) Кл. 28: карте за игру; карте за квиз игре.
(111) 81285
(210) Ж- 2021-500

(181) 24.03.2031.
(220) 24.03.2021.
(151) 21.09.2021.

(300) 90/216,844 28.09.2020. US.
(732) ADIENNE Pharma & Biotech SA, Via Zurigo
46, 6900 Lugano, CH
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

PHELINUN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
канцера и фармацеутски режим за кондиционирање
састављен од препарата за употребу пре
трансплантације хематопоетских матичних ћелија
код хематолошких болести.
(111) 81286
(210) Ж- 2021-277

(181) 19.02.2031.
(220) 19.02.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ВИВА ПЛУС,
Петефи Шандора 17, 21235, Темерин, RS
(740) Адвокат Горан Дојчиновић, Петра Драпшина
11, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) наранџаста - #ФФ9ФО, црна - #151923
(526) "e apoteka"
(511) Кл. 3: баy рум лосиони после бријања; баy рум
лосиони после бријања за козметичке потребе; мизуосхирои [течна основа за шминку]; ароматерапијска
уља; ароматерапијске креме; ароматерапијски
лосиони; ароматерапијски препарати; ароматична
етарска уља; ароматична уља; ароматична уља за
купке; ароматичне траве за купање, нису за
медицинске потребе; бадемово млеко за козметичку
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употребу; бадемово уље; бадемов сапун; балзами за
бријање; базе за шминку; базе за цветне парфеме;
балзами за косу; балзами за усне; балзами након
бријања; балзами, осим за медицинске сврхе; бензин
за уклањање мрља; биљне креме за локалну примену
за учвршћивање и повећање груди; биљни екстракти
за козметичке намене; бинтсуке-абура [јапанско уље
за учвршћивање косе]; боје за браду; боје за косу;
боје за лице; боје за образе; боје за обрве у облику
оловака и праха; боје за тело за козметичке намене;
боје за тоалетну употребу; бриљантин; бронзери за
кожу; бронзери за кожу у облику креме; брусне
траке; брусне тракице; брусни листови; вата и вата у
облику штапића за козметичке потребе; ватирани
штапићи за козметичке сврхе; вештачке трепавице;
вештачки ванилин; вештачки камен за пете;
вештачки нокти; вишенаменски памучни штапићи за
личну употребу; вишенаменски препарати за
чишћење; влажне козметичке марамице; влажне
марамице за бебе за козметичке потребе; влажне
марамице импрегниране средствима за уклањање
шминке; влажне марамице импрегниране средствима
за чишћење; влажне тоалетне марамице натопљене
детерџентом за прање посуђа; влажне тоалетне
марамице натопљене детерџентом за чишћење;
влажни или импрегнирани јастучићи, убруси или
марамице; влажни козметички убруси; вода од
лаванде; водоопорна средства за заштиту од сунца;
водоотпорна средства за заштиту од сунца; восак за
бркове; восак за депилацију; восак за косу; воскови
за масажу, осим за медицинску примену; врхови за
нокте; гел алое вере за козметичку примену;
гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке
намене; гел лакови за нокте; гелови за бријање;
гелови за избељивање зуба; гелови за кожу за
убрзавање, побољшавање и продужавање боје
добијене сунчањем; гелови за козметичку употребу;
гелови за косу; гелови за косу и пене за косу; гелови
за купање; гелови за купање и туширање; гелови за
купање и туширање, нису за медицинске потребе;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
гелови за обликовање; гелови за обликовање косе;
гелови за обликовање обрва; гелови за очи; гелови за
очи за козметичке потребе; гелови за скидање
шминке; гелови за сунчање [козметика]; гелови за
тамњење коже; гелови за туширање; гелови за
успоравање старења; гелови за успоравање старења
за козметичке потребе; гелови за чишћење зуба;
гелови за фарбање обрва; гелови и соли за купање и
туширање, није за медицинске потребе; гелови који
се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за
туширање; гелови након бријања; гелови након
сунчања; гелови након сунчања за козметичке
потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови,
спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе;
дезодоранси за личну употребу; дезодоранси за људе
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или животиње; дезодоранси за људску употребу;
дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у
спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело
[парфимеријски производи]; дезодоранси за тело у
форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за
личну употребу; дезодоранси у спреју за жене;
дезодорантни сапун; декоративна козметика;
декоративне налепнице за нокте; декоративне
налепнице за козметичку употребу; депилатори;
детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање
посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање
судова у облику гела; детерџенти за прање судова у
праху; детерџенти за употребу у домаћинству;
детерџенти, који нису за употребу у производним
процесима и за медицинску употребу; детерџенти на
бази петролеја [за потребе домаћинства]; детерџент
таблете за прање судова; дечија козметика за игру
која оставља траг на кожи; дневне креме; допуна за
мирисне дифузоре са штапићима; дијамантин, боракс
[арбазив]; емолијенти за кожу за козметичке потребе;
емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за
лице; емулзије за лице за козметичке потребе;
емулзије за тело; емулзије за тело за козметичке
потребе; емулзије након бријања; етарска уља;
етарска уља за козметичке потребе; етарска уља за
личну употребу; етарска уља за употребу у
ароматерапији; етарска уља за употребу у
домаћинству; етарска уља за употребу у процесима
производње; етарска уља као мириси за прање веша;
етарска уља лимуна; етарске есенције; етарске
есенције и уља; етарско уље аниса; етарско уље
лимуна; етерична уља биљног порекла; етерична уља
за додавање ароме пићима; жвакаћа гума за
избељивање зуба; желе од петролеја за козметичку
употребу; женске хигијенске марамице за чишћење;
завршни премази за обликовање ноктију [козметика];
заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за
чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику
меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана
челична вуна за чишћење; јапанско уље за
учвршћивање косе; јасминово уље; испарљиви
алкали [амонијака] [детерџент]; јастучићи за
чишћење натопљени тоалетним препаратима; какао
маслац за козметичке потребе; калијум хипохлорид;
камен за пете за личну употребу; камење за
омекшавање стопала; кана за козметичке потребе;
кана [козметичка боја]; козметика; козметика за
децу; козметика за обрве; козметичка млека;
козметичка млека, гелови и уља за потамњивање и
употребу након сунчања; козметичка паковања за
лице; козметичка средства за заштиту коже од сунца;
козметичка средства за сушење лака за нокте;
козметичка уља; козметичка уља за кожу;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
креме за кожу; козметичке креме за лице и тело;
козметичке креме за негу; козметичке креме за негу
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коже; козметичке креме за негу тела; козметичке
креме за руке; козметичке креме за учвршћивање
коже око очију; козметичке креме и гелови за лице,
руке и тело; козметичке креме и лосиони;
козметичке креме и лосиони за негу лица и тела;
козметичке креме, лосиони и други препарати за
сунчање; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и
пудери за лице, руке и тело; козметичке крпице или
марамице натопљене средствима за чишћење коже;
козметичке маске; козметичке маске за лице;
козметичке
оловке;
козметичке
оловке
за
наглашавање предела испод ока; козметичке пасте за
лице за сузбијање сјаја; козметичке пене које садрже
средства за заштиту од сунца; козметички гелови;
козметички и препарати за лепоту; козметички и
тоалетни
производи;
козметички
јастучићи;
козметички лосиони; козметички лосиони за кожу;
козметички лосиони за косу; козметички лосиони за
лице; козметички лосиони за негу коже; козметички
лосиони за смањење појаве старачких пега и флека;
козметички лосиони за сунчање; козметички
освеживачи за кожу; козметички пилинзи за тело;
козметички препарати; козметички препарати за
заштиту од опекотина од сунца; козметички
препарати за заштиту од сунца; козметички
препарати за косу и теме; козметички препарати за
купање; козметички препарати за купке и туширање;
козметички препарати за лице; козметички
препарати за лице и тело; козметички препарати за
негу и третирање коже; козметички препарати за
негу коже; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу тела; козметички препарати за
негу уста и зуба; козметички препарати за
обликовање косе; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за суву кожу
током трудноће; козметички препарати за сузбијање
поновног раста длака; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати за умањење бора
за локалну фацијалну употребу; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати који садрже колеген; козметички
препарати мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи за негу косе;
козметички производи за употребу на кожи;
козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудери за лице; козметички сапуни;
козметички серуми; козметички сетови; козметички
тоници за лице; козметички фластери који садрже
средства за заштиту од сунца за употребу на кожи;
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колоњска вода; колоњске воде након бријања;
колоњске воде, парфеми и козметички производи;
комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице;
компресе за очи за козметичке потребе; кора
квилајле за прање; коректори за лице; коректори за
пеге и мрље; коректори [козметички]; креде за
козметичку употребу; креде за шминку; кремаста
подлога за шминку; кремаста руменила; кремасти
пудери за лице; креда за чишћење; креме за бељење
коже; креме за бријање; креме за депилацију; креме
за заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за
заштиту од сунца за козметичке потребе; креме за
избељивање зуба; креме за кожне производе; креме
за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; креме
за кожу у течном и чврстом облику; креме за косу;
креме за купање; креме за лице; креме за лице за
козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за
лице и тело за козметичке потребе; креме за масажу,
осим за медицинску примену; креме за негу коже и
скидање шминке; креме за негу коже и скидање
шминке за козметичке потребе; креме за негу косе;
креме за негу косе за козметичке потребе; креме за
негу тела; креме за нокте; креме за нокте за
козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за
козметичке потребе; креме за пилинг; креме за
пилинг за козметичке потребе; креме за полирање;
креме за регенерацију коже за козметичке потребе;
креме за посветљивање коже; креме за руке; креме за
руке
за
козметичке
потребе;
креме
за
самопотамњивање; креме за светао тен; креме за
светао тен за козметичке потребе; креме за скидање
шминке; креме за смањење целулита; креме за
смањење целулита за козметичке потребе; креме за
сунчање; креме за сунчање за козметичке потребе;
креме за тело за козметичку примену; креме за тело
[козметика]; креме за туширање; креме за употребу
пре бријања; креме за усне; креме за усне за
козметичке потребе; креме за чишћење [козметичке];
креме и лосиони за тамњење коже; креме и
препарати након сунчања; креме које не остављају
трагове; креме након бријања; креме након сунчања;
креме након сунчања за козметичке потребе; креме
против бора; креме против бора за козметичке
потребе; креме против пега; креме против пега за
козметичке потребе; креме против старачких пега;
креме против старачких пега за козметичке потребе;
креме против старења; креме против старења за
козметичке потребе; креме, уља, лосиони и
препарати за чишћење и хидратацију; креме, уља,
лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке
потребе; крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали
за купање; кристали за купање за козметичке
потребе; крпице натопљене детерџентом за чишћење
наочара; крпице натопљене препаратима за
чишћење; крпе натопљене детердџентом за чишћење
објектива; крпе намочене детерџентом за чишћење;
ЗИС / RS / IPO
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крпе натопљене препаратима за полирање намењене
чишћењу; купке на бази ментола, нису за
медицинске потребе; лак за нокте; лакови за косу;
лакови за нокте за козметичке потребе; лакови за
нокте и скидачи лака за нокте; лакови и креме за
обућу; лепак за везивање уметака за косу; лепак за
вештачке нокте; лепак за вештачке нокте или
трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак за
вештачке трепавице, косу и нокте; лепак за
причвршћивање вештачких трепавица; лепак за
причвршћивање перике; лепак од гуме за козметичку
употребу; листићи за купање; лоптице од вате за
козметичке потребе; лосиони за бебе [тоалетни
производи]; лосиони за браду; лосиони за бријање;
лосиони за заштиту од сунца; лосиони за заштиту од
сунца за козметичке потребе; лосиони за јачање косе;
лосиони за јачање ноктију; лосиони за коврџе;
лосиони за козметичку употребу; лосиони за косу;
лосиони за косу за козметичке потребе; лосиони за
купање; лосиони за купање за козметичке потребе;
лосиони за лице и негу тела; лосиони за лице и негу
тела за козметичке потребе; лосиони за лице и тело;
лосиони за лице и тело за козметичке потребе;
лосиони за негу косе; лосиони за негу косе за
козметичке потребе; лосиони за нијансирање тена, за
лице, тело и руке за козметичке потребе; лосиони за
обликовање косе; лосиони за очи; лосиони за очи за
козметичке потребе; лосиони за руке; лосиони за
руке за козметичке потребе; лосиони за
самопотамњивање [козметика]; лосиони за скидање
шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за
смањење целулита за козметичке потребе; лосиони
за сунчање; лосиони за сунчање за козметичке
потребе; лосиони за тело; лосиони за тело за
козметичке потребе; лосиони за трајну ондулацију;
лосиони за увијање косе; лосиони за успоравање
старења; лосиони за успоравање старења за
козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже
[козметички]; лосиони за хидратацију тела
[козметички]; лосиони за чишћење зуба; лосиони за
чишћење коже; лосиони, креме и препарати за негу
лица, тела, коже главе, ноктију и косе; лосиони
након сунчања; лосиони након сунчања за
козметичке потребе; лосиони после бријања;
марамице за бебе; марамице за бебе натопљене
препаратима за чишћење; марамице за једнократну
употребу натопљене средствима за чишћење лица;
марамице за једнократну употребу натопљене
хемикалијама или средствима за чишћење за
индустријску и комерцијалну употребу; марамице за
једнократну употребу натопљене хемикалијама или
средствима за чишћење за личну хигијену; марамице
импрегниране са средствима за чишћење коже;
марамице натопљене етарским уљима, за козметичку
употребу; марамице натопљене козметичким
средствима; марамице натопљене препаратима за
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скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; марамице натопљене
средством за чишћење коже; маскаре; маскаре за
косу; маске за кожу; маске за кожу за козметичке
потребе; маске за очи у облику гела; маске за тело;
маске за тело за козметичке потребе; маске за тело у
облику креме; маске за тело у облику креме за
козметичке потребе; маске за тело у облику лосиона;
маске за тело у облику лосиона за козметичке
потребе; маске за тело у облику пудера; маске за
тело у облику пудера са козметичке потребе; маске
за хидратацију коже; масна сценска шминка; масти
за козметичку употребу; мента за парфимеријске
производе; мешавине парфема; мириси; мириси за
личну употребу; мириси и парфимеријски
производи; мирисна вода за постељину; мирисна
мента [етарско уље]; мирисна уља; мирисна уља из
којих испарава мирис када се загреју; мирисне
борове шишарке; мирисне врећице; мирисне врећице
за јастучиће за очи; мирисне креме за тело; мирисне
соли за купање; мирисни дифузори; мирисни
дифузори који садрже мирисна уља у бочици и
штапиће; мирисни лосиони за тело; мирисни
лосиони и креме за тело; мирисни освеживачи за
тканине у спреју; мирисни сапуни; мирисни спрејеви
за постељину; мирисни спрејеви за тело; мирисни
штапићи; мирисно керамичко камење; мирисно
пуњење за електричне собне распршиваче мириса;
мирисно
пуњење
за
не-електричне
собне
распршиваче мириса; миришљаво дрво; мицеларна
вода; млека након сунчања; млека након сунчања
[козметичка]; млеко, гелови, лосиони и креме за
скидање шминке; млеко за купање; млеко за лице и
тело; млеко за лице и тело за козметичке потребе;
млеко за после бријања; млеко за после сунчања за
козметичку примену; млеко за скидање шминке;
млеко за сунчање [козметика]; млеко за тамњење
коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе; млеко за
тело за козметичке потребе; млеко за хидратацију;
млеко за чишћење; млеко за чишћење за негу коже;
млеко за чишћење за тоалетну употребу; млеко за
чишћење лица; млеко и лосиони за лице; млеко и
лосиони за лице за козметичке потребе; морске алге
за употребу у козметици; мошус [парфимерија];
налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене
крпице за брисање прашине; натопљене крпице за
полирање; натопљене крпице за чишћење;
натопљене крпице за чишћење, брисање прашине
или полирање; натопљене папирне марамице за
чишћење посуђа; немедицинска козметика и
тоалетни препарати; немедицинска средства за
испирање; немедицинска средства за испирање уста;
немедицинска средства за испирање уста и гргљање;
немедицинска средства за натапање стопала;
немедицинска средства за негу и испирање уста;
немедицинска средства за прање руку; немедицинска
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средства за чишћење зуба; немедицинске зубне
пасте; немедицинске креме за кожу; немедицинске
креме за стопала; немедицинске креме за третман
коже главе; немедицинске креме против оједа од
пелена; немедицинске купке за тело; немедицинске
масти за спречавање и третман опекотина од сунца;
немедицинске масти и лосиони против осипа од
пелена; немедицинске пене за купање; немедицинске
соли за купање; немедицински антиперспиранти;
немедицински балзами за косу; немедицински
лосиони за косу; немедицински лосиони за
обнављање косе; немедицински лосиони за
стимулацију коже; немедицински лосиони за
стопала; немедицински пилинзи за лице и тело;
немедицински прашкови за купање; немедицински
прашкови за стопала; немедицински препарати за
купање; немедицински препарати за личну хигијену;
немедицински препарати за масажу; немедицински
препарати за негу зуба и за испирање уста;
немедицински
препарати
за
негу
коже;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; немедицински препарати за негу косе;
немедицински
препарати
за
негу
стопала;
немедицински препарати за негу тела; немедицински
препарати за негу усана; немедицински препарати за
третман косе за козметичке потребе; немедицински
препарати за ублажавање опекотина од сунца;
немедицински препарати за чишћење коже;
немедицински производи за заштиту усана;
немедицински сапуни; немедицински серуми за
кожу;
немедицински
тоалетни
производи;
немедицински тоници за косу; немедицински
хигијенски препарати као тоалетна средства;
немедицински шампони; немедицински шампони за
кућне љубимце; немедицински шампони против
перути;
непенећи
козметички
производи;
неутрализатори за трајно коврџање косе; ноћне
креме; одстрањивачи лака; оловке за извлачење
обрва; оловке за лак за нокте; оловке за очи; оловке
за скидање лака за нокте; оловке за усне;
омекшивачи за веш; омекшивачи за заноктице;
освеживачи даха; освеживачи даха, нису за
медицинске потребе; освеживачи даха у облику
штапића за жвакање са екстрактом брезе; основе за
шминку у облику пасте; паковања за негу лица;
паковања маски за козметичку примену; палете са
сјајем за усне; памучна вуна за козметичку употребу;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; памучни тупфери за уклањање
шминке; папирни сапуни за личну употребу;
парфеми; парфеми и колоњске воде; парфеми и
тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи
за негу после бријања; парфеми на бази кедара;
парфеми у чврстом облику; парфемске воде;
парфемски
производи
са
аромом
ваниле;
парфимерија; парфимерија, етерична уља, козметика,
ЗИС / RS / IPO
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лосиони за косу; парфимерија, етерична уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; парфимеријски производи, етарска уља;
парфимеријски производи, мириси и тамјан;
парфимеријски производи, мириси и тамјани, осим
парфема за личну употребу; парфимисана уља за
производњу козметичких препарата; парфимисане
креме; парфимисане креме за козметичке потребе;
парфимисане пасте за козметичке потребе;
парфимисани пудери; парфимисани пудери за
козметичке
потребе;
парфимисани
сапуни;
парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери
за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за
зубе; пасте за избељивање зуба; пасте за обликовање
косе; пена за косу; пене за косу; пене за купање за
бебе; пене за купање за козметичке потребе; пене за
купање и туширање; пене за негу коже; пене за
чишћење коже; пене и гелови за обликовање косе;
пенушаве купке; перлице за купање; перлице за
купање за козметичке потребе; песак за пескарење;
пилинзи за лице; пилинзи за тело; пилинзи за тело за
козметичке
потребе;
платнене
марамице
импрегниране средствима за чишћење коже; подлоге
за лак за нокте; подлоге за руж за неутрализацију
боје усана; подлоге за шминку; подлоге за шминку у
облику креме; позоришна шминка; полимерски
премази за чишћење, глачање и заштиту спољашњих
површина на аутомобилу; помаде за козметичку
употребу; помаде за косу; помаде за косу за
козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику
за козметичке потребе; помандери [ароматичне
материје]; посветљивачи за кожу; посветљивачи за
косу; потпури врећице које се стављају у
ароматерапијске јастучиће; потпури [мириси];
прајмер за нокте [козметика]; прашкови за зубе;
прашкови за зубе за козметичке потребе; прашкови
за купање; прашкови за купање за козметичке
потребе; прашкови за полирање; прашкови за прање
веша; прашкови за прање косе; прашкови за рибање;
прашкови за рибање за опште потребе; прашкови за
чишћење зуба; препарати за бељење косе; препарати
за бељење [скидање боје] за козметичку употребу;
препарати за бељење [уклањање боја] за употребу у
домаћинству; препарати за бојење за козметичке
потребе; препарати за бојење и за уклањање боје за
косу; препарати за бојење косе; препарати за
бријање; препарати за бријање и после бријања;
препарати за брушење; препарати за депилацију и
пилинг; препарати за заштиту коже[полирање];
препарати за заштиту косе од сунца; препарати за
заштиту од сунца; препарати за заштиту од сунца за
козметичке потребе; препарати за избељивање коже;
препарати за избељивање кожних производа;
препарати за извлачење праменова; препарати за
испирање уста, који нису медицински; препарати за
коврџање косе; препарати за козметичку негу;
ЗИС / RS / IPO
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препарати за косу за уклањање боје; препарати за
купање и туширање; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за негу и чишћење
косе; препарати за негу коже; препарати за негу коже
главе и косе; препарати за негу коже за уклањање
бора; препарати за негу коже против старења;
препарати за негу косе; препарати за негу косе који
садрже органско девичанско уље од кокоса и
девичанско уље од кокоса; препарати за негу косе,
нису за медицинске потребе; препарати за негу
ноктију; препарати за негу тела и за козметичку негу;
препарати за негу тела и лепоту; препарати за негу
усана; препарати за обликовање косе; препарати за
обнављање ноктију; препарати за одмашћивање за
употребу у домаћинству; препарати за одмашћивање
на бази растварача; препарати за освежавање даха за
личну хигијену; препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати
за
прање
косе;
препарати
за
самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај
[полири]; препарати за сунчање; препарати за
сунчање [козметички]; препарати за тамњење коже и
за заштиту од сунца; препарати за трајно обликовање
и обликовање косе; препарати за трајну ондулацију и
увијање косе; препарати за трајну ондулацију косе;
препарати за третирање косе; препарати за
туширање; препарати за туширање за личну хигијену
и дезодорисање [тоалетни производи]; препарати за
увијање и обликовање косе; препарати за увијање
косе; препарати за уклањање боја; препарати за
уклањање боје; препарати за уклањање заноктица;
препарати за уклањање заноктица за козметичке
потребе; препарати за уклањање лака; препарати за
уклањање мрља; препарати за уклањање надоградње
за нокте; препарати за уклањање шминке; препарати
за употребу пре бријања и после бријања; препарати
за употребу пре натапања веша; препарати за
хидратацију [козметички]; препарати за хладно
увијање косе; препарати за чишћење, бојење,
фарбање, посветљивање, обликовање и трајну
ондулацију косе; препарати за чишћење, бојење,
фарбање, посветљивање, обликовање и фризирање
косе; препарати за чишћење за личну употребу;
препарати за чишћење зуба; препарати за чишћење,
негу и дотеривање косе; препарати за чишћење
производа од коже; препарати за чишћење протеза;
препарати за чишћење, рибање и стругање;
препарати за чишћење руку; препарати за чишћење у
облику пене; препарати за шминкање; препарати и
средства за депилацију; препарати и супстанце за
чишћење и прање; препарати колагена за козметичке
сврхе; препарати након бријања; препарати од алое
вере за козметичке намене; препарати против
знојења; привремене тетоваже за козметичке
потребе; привремене тетоваже за козметичку
употребу; природна етарска уља; природни мошус;
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природни парфемски производи; прозирни пудер за
лице за козметичку примену; производи за бојење и
бељење косе; производи за заштиту од сунца за
козметичку примену; производи за заштиту од сунца
[козметика]; производи за избељивање зуба;
производи за исправљање косе; производи за негу
тела и козметичку негу; производи за негу тела и
лепоту за козметичку примену; производи за
пенушаве купке; производи за пилинг лица за
козметичку примену; производи за полирање;
производи за равнање косе; производи за сунчање;
производи за хидратацију коже; производи за
хидратацију против старења; производи за чишћење
коже; производи од сапуна; пудер за шминкање;
пудери за бебе [тоалетни производи]; пудери за лице;
пудери за лице за козметичке потребе; пудери за
лице у облику папира обложеног пудером; пудери за
лице у праху; пудери за тело; пудери за тело за
козметичке потребе; путер за тело; путер за тело за
козметичке потребе; раствори за чишћење сочива
наочара;
раствори
за
чишћење
зубарских
ултразвучних апарата за стерилизацију; регенератори
за косу за бебе; регенератори за нокте; раствори за
чишћење; ретинол крема за козметичке потребе;
ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне [козметика];
ружеви у оловкама; ружино уље; ружино уље за
козметичке потребе; рукавице за пескарење;
руменила за образе; самолепљиве трепавице; сапун;
сапун за бријање; сапун за избељивање текстила;
сапуни за бријање; сапуни за кожу; сапуни за
купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у
облику гела; сапуни за веш; сапуни за лице; сапуни
за личну употребу; сапуни за негу тела; сапуни за
прање веша; сапуни за руке; сапуни за суво прање;
сапуни за тело; сапуни за туширање; сапуни за
употребу у домаћинству; сапуни и детерџенти;
сапуни од алое; сапуни од луфе; сапуни у праху;
сапун против знојења; сапун против знојења ногу;
сафрол; светлуцави препарати за тело; свеће за
масажу за козметичку употребу; сенке за очи;
силикон карбид [абразив]; синтетички мошус;
синтетички парфеми; сјајеви за усне; сода за
избељивање; сода за прање, чишћење; соли за
избељивање; соли за козметичке купке; соли за
купање; соли за купање за козметичке потребе; соли
за купање, за немедицинску примену; соли за купање
које нису за медицинску употребу; спрејеви за косу и
гелови за косу; спрејеви за освежавање даха;
спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за тело;
спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за
тело као дезодоранси и мириси за личну употребу;
спреј за чишћење спортског штитника за зубе;
средства за вагинално испирање за личну хигијену
или дезодорисање; средства за ексфолијацију за
козметичку примену; средства за ексфолијацију
лица; средства за ексфолијацију руку; средства за
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ексфолијацију стопала; средства за ексфолијацију
тела; средства за заштиту од сунца; средства за
заштиту од сунца за козметичке потребе; средства за
заштиту од сунца за усне; средства за заштиту од
сунца за усне [козметика]; средства за испирање боје
за косу; средства за испирање косе за козметичке
потребе; средства за испирање косе [шампонирегенератори]; средства за испирање очију, не за
медицинске намене; средства за испирање у
машинама за прање посуђа; средства за испирање
уста против каријеса, нису за медицинске потребе;
средства за лепљење за козметичку употребу;
средства за омекшавање коже; средства за
омекшавање косе; средства за омекшавање косе за
козметичке потребе; средства за пилинг; средства за
пилинг коже; средства за пилинг руку; средства за
пилинг стопала; средства за побољшање изгледа
коже; средства за полирање зуба; средства за прање
лица; средства за прање стакла; средства за прање
судова; средства за прехрањивање косе; средства за
прехрањивање косе за козметичке потребе; средства
за регенерацију коже; средства за скидање боја;
средства за скидање боја, глазура и лакова; средства
за скидање шминке за очи; средства за туширање;
средства за уклањање лака; средства за уклањање
лака за нокте; средства за учвршћивање косе
[препарати за обликовање косе]; средства за
чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска;
средства за чишћење зуба; средства за чишћење зуба
и испирање уста; средства за чишћење зуба [пасте,
гелови, течности]; средства за чишћење зуба у
облику жвакаће гуме; средства за чишћење
козметичких четкица; средства за чишћење лица;
средства за чишћење руку; средства за чишћење у
облику пене за личну употребу; средства за чишћење
у спреју; средства против знојења за личну употребу;
стаклено платно [абразивно платно]; стипса, алаум
[астрингенти]; супстанце које испуштају мирисни
дим за собну употребу; талк пудер, за тоалетну
употребу; талк пудери; талк пудери за козметичке
потребе; тамјан; тврди регенератори за косу у облику
сапуна; тврди шампони у облику сапуна; терпен
[етарско уље]; терпентин за одмашћивање;
терпентинско уље за одмашћивање; течне подлоге за
шминку; течни детерџенти за прање судова; течни
латекс за бојење тела за козметичке намене; течни
парфеми; течни производи за негу зуба; течни
производи за чишћење објектива; течни ружеви;
течни сапуни; течни сапуни за веш; течни сапуни за
купање; течни сапуни за купке за негу стопала; течни
сапуни за прање стопала; течни сапуни за руке и
лице; течни сапуни за руке, лице и тело; течни
сапуни за тело; течности за испирање уста, нису за
медицинску употребу; тоалетна уља; тоалетне воде;
тоалетне воде и колоњске воде; тоалетне воде које
садрже змијско уље; тоалетни производи [средства за
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личну хигијену]; тоалетни сапуни; тонери за
козметичку употребу; тоници за кожу; топикални
лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку
употребу; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; траке за очне капке; траке са
воском за депилацију; триполи камен за полирање;
тупфери за чишћење импрегнирани козметичким
средствима; тупфери за чишћење импрегнирани
тоалетним препаратима; тупфери импрегнирани
средствима за уклањање шминке; туш у оловци за
очи; ћилибар [парфем]; уља за бебе [тоалетни
производи]; уља за заштиту од сунца; уља за заштиту
од сунца [козметика]; уља за козметичку употребу;
уља за косу; уља за купање; уља за купање за
козметичке потребе; уља за купање и соли за купање;
уља за купање и соли за купање, нису за медицинске
потребе; уља за купке, за немедицинску примену;
уља за масажу; уља за мирисе и парфеме; уља за негу
лица; уља за парфеме и мирисе; уља за регенерацију
косе; уља за сунчање [козметика]; уља за тамњење
коже; уља за тамњење коже за козметичке потребе;
уља за тело; уља за тело за козметичке потребе; уља
за чишћење; уља и лосиони за масажу; уља и
лосиони за тамњење коже; уља након сунчања; уља
након сунчања за козметичке потребе; уља након
сунчања [козметичка]; уљане купке за негу косе;
уљане купке за негу косе за козметичке потребе; уље
лаванде за козметичке потребе; уље од лаванде; уље
од пеперминта [парфимеријски производ]; уље
чајног дрвета; учвршћивачи за нокте; фарбе за браду;
фарбе за косу; фарбе за трепавице; фитокозметички
препарати; фумигацијска средства [парфеми];
футроле за ружеве за усне; хелиотропин; хигијенски
препарати као тоалетни производи; хидратантне
креме за после бријања; хидратантне креме за
употребу после сунчања; хидратантне креме,
лосиони и гелови; хидратантни гелови [козметички];
хидратантни лосиони [козметички]; хидратантни
препарати; хидратантни препарати за косу;
хидратантно млеко за тело; хидроген пероксид за
козметичку употребу; хидроген пероксид за косу;
чврсти пудери за пудријере [козметика]; шампон за
кућне љубимце, немедицински [неветеринарско
средство за негу длаке]; шампони; шампони за
животиње [немедицински препарати за негу];
шампони за бебе; шампони за косу; шампони за косу
3 у 1; шампони за кућне љубимце [немедицински
препарати за негу]; шампони за људску косу;
шампони за суво прање; шампони и регенератори за
косу; шампони и регенератори за кућне љубимце
[немедицински, неветеринарски препарати за негу
животиња]; шампони против перути; шампонирегенератори; шљокице за козметичке потребе;
шљокице за лице; шљокице за лице и тело; шљокице
за нокте; шминка; шминка за лице и тело; шминка за
очи; шминка за пудријере; шминка за тело; шминка
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која се продаје у козметичким кутијама; шминка у
облику оловке; шминке за лице; шмиргла; шмиргл
папир; шмиргл платно; шумеће кугле за купање.
Кл. 5:
ин витро дијагностички препарати за
медицинске потребе; ин витро препарати за
предвиђање овулације; ин витро препарати за
предвиђање овулације за кућну употребу; агенси за
давање лека; агенси за давање лека који садрже
материје које олакшавају примену широког спектра
фармацеутских производа; агенси за давање лека у
капсулама
који
омогућавају
контролисано
отпуштање активних састојака за широк спектар
фармацеутских производа; агенси за давање лекова у
праху који омогућавају контролисано отпуштање
активних састојака за широк спектар фармацеутских
производа; агенси за давање лекова у таблетама који
омогућавају контролисано отпуштање активних
састојака за широк спектар фармацеутских
производа; адјуванси за вакцине; адреналин који се
продаје у претходно напуњеним инјекторима;
адстригенти за медицинске намене; ађуванти за
медицинске потребе; акаи прах као додатак исхрани;
акарициди за употребу у домаћинству; акарициди
[средства против гриња]; аконитин; активни угаљ
који се користи као противотров; албумински додаци
храни за медицинску употребу; албумински
препарати за медицинску употребу; алгинати за
фармацеутске намене; алгинати као дијететски
додаци; алгициди; алдехиди за фармацеутску
употребу; алкални јодиди за фармацеутску употребу;
алкалоиди за медицинску употребу; алкохол за
утрљавање; алкохол за фармацеутске намене;
алкохоли за топикалну употребу; алое вера
препарати за фармацеутске намене; алуминијум
ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за
медицинску употребу; аналгетици; аналгетске креме
за локалну примену; аналептици; ангостурска кора за
медицинске
сврхе;
анестетици;
антациди;
антиаритмици; антибактеријска средства за прање
руку; антибактеријска средства за чишћење;
антибактеријске супстанце за употребу у медицини;
антибактеријски гелови; антибактеријски гелови на
бази
алкохола
за
дезинфекцију
коже;
антибактеријски лосиони за руке; антибактеријски
препарати; антибактеријски сапуни; антибактеријски
сапуни за кожу; антибактеријски фармацеутски
препарати;
антибактеријски
фармацеутски
производи; антибиотици; антибиотици за људску
употребу; антибиотици за употребу у стоматологији;
антибиотици у облику лосиона; антибиотици у
форми таблета; антибиотска средства за прање руку;
антибиотске креме; антибиотске масти; антибиотски
препарати;
антивенини;
антивиротици;
антидепресиви;
антиеметици;
антиепилептици;
антиепилептички
лекови;
антиинфективи;
антиинфламаторне
масти;
антиинфламаторни
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аналгетски фластери; антиинфламаторни гелови;
антиинфламаторни и антипиретички препарати;
антиинфламаторни
лекови;
антиинфламаторни
мелеми;
антиинфламаторни
препарати;
антиинфламаторни
спрејеви;
антикоагуланти;
антикриптогамни препарати; антимикробна глина;
антимикробна средства за дерматолошку употребу;
антимикробна
средства
за
прање
руку;
антимикробни
препарати
за
спречавање
микробиолошке разградње; антиоксиданси као
додаци исхрани; антипаразитици; антипаразитски
препарати;
антипиретици;
антипиретички
аналгетици; антипиретички лекови са седативним
дејством; антисептици; антисептички памук, вата;
антисептички препарати; антисептички течни завоји;
антисифилитици; антиспазмодици; антитела за
медицинску примену; антитоксини; антитоксични
серуми; антитусици; антитусици за искашљавање;
анти-уринарни
препарати;
антифлатуланси;
антихипертензиви; антихистаминици; анхидротици;
артеријски
графтови;
асептични
памук;
ацетаминофени; ацетати за употребу у фармацији;
ацетилсалицилна киселина; ациди за фармацеутске
потребе; бадемово млеко за фармацеутску употребу;
бадемово уље за употребу у фармацеутској
индустрији; бактеријски отрови; бактеријски
препарати за медицинску примену; бактеријски
препарати за употребу у медицини и ветерини;
бактериолошки препарати за медицинску и
ветеринарску употребу; бактериолошки препарати за
медицинску примену; бактериостатици за употребу у
медицини, стоматологији и ветерини; бактерициди;
балзами за медицинске сврхе; балзами за
медицинску примену; балзами против болова;
баријум за употребу у радиологији; беланчевине као
дијететски додаци; бета блокатори; бизмутски
препарати за фармацеутску употребу; биљка
сарсапарила за медицинску употребу; биљна влакна,
дијететска; биљна паковања блата за терапеутску
употребу; биљне капсуле за повећање потенције код
мушкараца; биљне креме за медицинске потребе;
биљне масти за кожне упале код кућних љубимаца;
биљне таблете за лечење дијабетеса; биљни додаци
искрани; биљни додаци исхрани у течном облику;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за медицинске потребе; биљни екстракти
за фармацеутске намене; биљни лекови; биљни
препарати; биљни препарати за медицинске потребе;
биљни спрејеви за медицинске потребе; биљни
суплементи; биљни чајеви за медицинске сврхе;
биолошка ткива за имплантацију; биолошки
имплантати;
биолошки
импланти
који
се
првенствено састоје од људског или животињског
везивног ткива; биолошки и хемијски реагенси за
медицинску или ветеринарску употребу; биолошки
препарати за медицинску или ветеринарску
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употребу; биолошки препарати за употребу у
медицини; биолошки производи за лечење рака;
биолошки реагенси за медицинску употребу;
биолошки фунгициди; биолошки хербициди;
биотехнолошки препарати за медицинску употребу;
биофармацеутски производи за лечење рака;
биохемијски препарати за медицинску или
ветеринарску употребу; биохемијски препарати за
медицинску употребу; биоциди; бисерни прах за
медицинску намену; блато за купање; блокатори
калцијумских канала; бомбоне за освежавање даха за
употребу у фармацији; боце са кисеоником, пуњене,
за медицинске намене; брашно за фармацеутску
употребу; брашно од семена лана за фармацеутске
намене; бромин за фармацеутску употребу;
бронходилататори;
вагинални
антимикотици;
вагинални лубриканти; вазелин за медицинску или
ветеринарску употребу; вазоконстриктори; вакцине;
вакцине за људску употребу; вакцине против грипа;
вакцине
против
инфекција
које
изазивају
пнеумококе; вата за медицинску употребу; ватени
штапићи за медицинску примену; ватирани штапићи
за медицинску употребу; везиканти; вештачке сузе;
вируциди; вискоеластични агенси за офталмичку
употребу; витамини; витамини за бебе; витамини за
децу; витамини за одрасле; витамини у облику
гумених бомбона; витаминске капи; витаминске
таблете; витаминске шумеће таблете; витамински
додаци исхрани; витамински додаци у таблетама за
справљање газираних напитака када се помешају са
водом;
витамински
препарати;
витамински
препарати и супстанце; витаминско минералне
плочице за медицинске потребе; витаминско
минерални дијететски додаци исхрани; витаминско
минерални додаци исхрани; витаминско минерални
препарати; витаминско минерални препарати за
медицинске потребе; вишенаменске медицинске
антибиотске креме; вишенаменски медицински
балзами против болова; вишенаменски медицински
мелеми који садрже ментол; влажне медицинске
марамице; вода матичњака за фармацеутску
употребу; вода обогаћена витаминима за медицинске
потребе; водени хербициди; воћни нектари за
дијабетичаре прилагођени за медицинску употребу;
газа за медицинску употребу; газа за превијање; газе
за медицинске потребе; галска киселина за
фармацеутску употребу; гасови за зубарске потребе;
гасови за медицинску употребу; гасови и мешавине
гасова за медицинско снимање; гаћице за малу децу
за одвикавање од пелена за једнократну употребу;
гаћице за одвикавање од пелена од папира или
целулозе за једнократну употребу; гаћице, упијајуће,
за инконтиненцију; гвајакол за фармацеутску
употребу; гелови за дерматолошку употребу; гелови
за заштиту од слепљивања код дренаже ране; гелови
за масажу за медицинску употребу; гелови за
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сексуалну стимулацију; гелови, креме и раствори за
дерматолошку употребу; гелови од алое вере за
терапеутску примену; гермициди; гермицидни
детерџенти; гинсенг за медицинске потребе;
глицерин за медицинску употребу; глицерофосфати;
глукоза за медицинску употребу; голард вода,
оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни
улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума
за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску
употребу; гурјун балзам за медицинску употребу;
деодорирајућа средства за тепихе; дезинфекцијска
средства за уринарни тракт; дезинфекцијске
марамице за једнократну употребу; дезинфекцијско
средство за прање воћа и поврћа; дезинфекциона
средства; дезинфекциона средства за хемијске
тоалете; дезинфекциона средства за хигијенске
сврхе; дезинфекциони сапуни; дезодоранс за одећу;
дезодоранси за обућу; дезодоранси за одећу и
текстил; декокти лековитог биља; декокти, увари за
фармацеутску употребу; деконгестиви; дентални
анестетици; дермални филери за убризгавање;
детерџенти за медицинску употребу; дигиталин;
дијагностичке супстанце за медицинске потребе;
дијагностички агенси за медицинске потребе;
дијагностички агенси, препарати и супстанце за
медицинске потребе; дијагностички препарати за
медицинске потребе за откривање генетских
предиспозиција;
дијагностички
препарати
за
медицинске потребе за откривање мутација
прионског гена; дијагностички препарати за
медицинску употребу; дијагностички реагенси за
медицинске
или
ветеринарске
потребе;
дијагностички реагенси за медицинске потребе;
дијагностички реагенси за тестирање за медицинске
или ветеринарске потребе; дијагностички реагенси за
тестирање за медицинске потребе; дијагностички
реагенси и контрастна средства за медицинске
потребе; дијагностички реагенсни биомаркери за
медицинску употребу; дијастазе за медицинску
употребу; дијафоретици; дијететска влакна за
употребу као састојци у производњи додатака
исхрани; дијететска пића за бебе прилагођена за
медицинску примену; дијететска храна и пића
прилагођена за медицинску и ветеринарску примену;
дијететска храна и пића прилагођена за медицинску
примену; дијететска храна и супстанце прилагођене
за медицинску или ветеринарску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететска храна прилагођена за
медицинске намене; дијететске замене за шећер за
медицинску употребу; дијететске мешавине за
напитке као замена за оброк за медицинску примену;
дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале, амино-киселине и елементе у траговима;
дијететске супстанце које садрже витамине,
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минерале и елементе у траговима, појединачно или у
комбинацији; дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; дијететски додаци за одојчад;
дијететски додаци исхрани; дијететски додаци
исхрани за људе и животиње; дијететски додаци од
пшеничне траве; дијететски и хранљиви додаци;
дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени
производи прилагођени за медицинске потребе;
дијететски напици прилагођени за медицинску
употребу; дијететски препарати прилагођени за
медицинске потребе; дијететски препарати у исхрани
прилагођени за медицинске потребе; дијететски
шећери за медицинске потребе; диуретички
препарати; додаци за минералну храну; додаци
исхрани; додаци исхрани за ветеринарске потребе;
додаци исхрани за контролу холестерола; додаци
исхрани за људску употребу; додаци исхрани који
садрже амино-киселине; додаци исхрани који садрже
амино-киселине, минерале и елементе у траговима;
додаци исхрани који садрже витамине; додаци
исхрани који садрже екстракте гљива; додаци
исхрани који садрже елементе у траговима; додаци
исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који
садрже цинк; додаци исхрани који се првенствено
састоје од гвожђа; додаци исхрани који се
првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани
који се првенствено састоје од магнезијума; додаци
исхрани на бази спирулине; додаци исхрани
намењени као додатак редовној исхрани или у
корист здравља; додаци исхрани са козметичким
дејством; додаци исхрани са хранљивим материјама
за људска бића; додаци исхрани са хранљивим
материјама за људска бића и животиње; додаци
исхрани са хранљивим материјама који се
првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од калцијума; додаци исхрани са хранљивим
материјама који се првенствено састоје од
магнезијума; додаци исхрани са хранљивим
материјама који се првенствено састоје од цинка;
додаци у виду пастила које садрже цинк; драгоцени
метали и легуре драгоцених метала за употребу у
стоматологији; дрвени угаљ за фармацеутску
употребу; експекторанси; екстракти биљака и
лековитог биља за медицинске потребе; екстракти
квасца за медицинску примену; екстракти квасца за
фармацеутску примену; екстракти лековитог биља;
екстракти лековитог биља за медицинске потребе;
екстракти хмеља за фармацеутску употребу;
електролити за медицинске потребе; електролитски
напици за медицинску примену; еликсири
[фармацеутски препарати]; еменагоги; еметици
форми препарата; емолијенси за медицинску
употребу; ензими као додатак исхрани; ензимски
препарати за медицинску употребу; епсом соли за
медицинске потребе; ергот за фармацеутску
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употребу; естри за фармацеутску употребу; етанол за
фармацеутску
примену;
етил-алкохол
за
фармацеутску примену; еукалиптол за фармацеутску
употребу; еукалиптус за фармацеутску употребу;
жвакаћа гума за употребу у медицини; жвакаће гуме
са укусом менте за медицинске потребе; желатин за
медицинску употребу; желатинске капсуле за
фармацеутске производе; желатинске капсуле,
празне, за фармацеутске препарате; живина маст;
живина маст за медицинску употребу; живин хлорид
[фунгицид]; житарице прилагођене инвалидима за
дијететску и медицинску примену; завоји за
опекотине; завоји за очи за медицинске потребе;
завоји за превијање; завоји за превијање рана на
кожи; завоји за уши; завоји, медицински; замене за
крв за медицинску или ветеринарску употребу;
замене за оброке и додаци исхрани у виду мешавине
за пиће за медицинске потребе; замене за оброке као
мешавине пића за медицинске потребе; замене за
оброке у облику плочица за медицинске потребе;
замене за оброке у форми грицкалица за медицинске
потребе; замене за оброке у форми пића за
медицинске потребе; замене за оброке у форми
прашка за медицинске потребе; замене за оброке у
форми шејка за медицинску употребу; замене за
оброк прилагођене за медицинску примену; замене
за шећер за медицинске или терапеутске потребе;
замрзнута-сушена храна прилагођена за медицинске
сврхе; замрзнуто-сушено месо прилагођено за
медицинске
намене;
затворене
радиоактивне
супстанце за медицинске потребе; заштитне гаћице
за пелене; зубарска мастика; зубарске смоле за
привремене мостове, крунице и навлаке; зубарски
амалгами; зубарски лак; зубарски материјали за
обнављање; зубарски цемент; зубна керамика; зубне
легуре; зубне навлаке; зубни амалгами; зубни
амалгами од злата; ибупрофени као аналгетици за
оралну примену; изопропил алкохол за медицинске
потребе; изотопи за медицинску употребу; имитације
цигарета за медицинску примену; имитације
цигарета које се користе као помоћ за одвикавање од
пушења; имуностимулатори; инсектициди; инсулин;
инсулин који се продаје у претходно напуњеним
шприцевима; инсулински шприцеви напуњени
инсулином; интравенске течности за рехидратацију;
интравенске течности за рехидратацију, уношење
хранљивих материја и примену фармацеутских
препарата; интравенске течности за уношење
фармацеутских препарата; интравенске течности за
уношење
хранљивих
материја;
инхалациони
анестетици; ирска маховина за медицинску
употребу; јалапа; јастучићи за курије очи; јастучићи
за очи за медицинске потребе; јастучићи за чукљеве;
једнократне дечије гаћице за одвикавање од пелена
[пелене]; једнократне папирне пелене за бебе;
једнократне папирне пелене за инконтиненцију;
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једнократне пелене за бебе; једнократне пелене за
кућне љубимце; једнократне пелене за пливање за
децу
и
одојчад;
једнократне
подлоге
за
инконтиненцију; једнократне подлоге за пелене;
једнократне подлоге за пелене за бебе; једнократне
целулозне пелене за бебе; једнократне целулозне
пелене за инконтиненцију; јестива рибља уља за
медицинску примену; јод за фармацеутску употребу;
јодиди за фармацеутску употребу; јодоформ; јојоба,
лековита; казеин као додатак исхрани; калијумове
соли за медицинску употребу; калцијумом обогаћене
бомбоне за медицинску употребу; камфор за
медицинску употребу; камфорово уље за медицинску
употребу; канабис за медицинске намене; кандирани
шећер за медицинску употребу; капи за нос за
медицинске потребе; капи за уши; капи уља јетре
бакалара; капсуле жен шена за медицинску примену;
капсуле за деконгестију; капсуле за јединичну дозу,
празне, за фармацеутске потребе; капсуле за лекове;
капсуле за мршављење; капсуле за фармацеутску
употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске
препарате; капсуле, празне, за фармацеутску
употребу; капсуле против алергије; капсуле уља
јетре
бакалара;
карболинеум
[паразитицид];
кардиоваскуларна средства за медицинску примену;
кардиотоници; каустици за фармацеутску употребу;
каустичне оловке; кашне облоге; кашне облоге од
слачице; квасац за фармацеутску употребу; квасац
као додатак исхрани; квасија за медицинску
употребу; квасци за медицинску примену; квебрако
за медицинску употребу; кедровина за употребу у
одбијању инсеката; керамичке легуре које се користе
у изради зубних круница; керамички материјали за
пломбирање зуба; кинин за медицинске намене;
кинин за медицинску употребу; кисеоник за
медицинске сврхе; колаген за употребу у медицини;
колодион за фармацеутску употребу; колострална
антитела за медицинску примену; колострум као
додатак исхрани; коморач за медицинску употребу;
комплети за прву помоћ за кућну употребу; компресе
[завоји]; компресе за очи; контрастна средства за ин
виво снимање; контрастна средства за употребу са
медицинском опремом; контрастна средства за
употребу са медицинском опремом за снимање;
контрастна средства за употребу са рентген
апаратима; контрастни агенси за дијагностичко
ултразвучно
снимање;
контрацептивне
пене;
контрацептивни
препарати;
контрацептивни
сунђери; кора биљке кондуранго за медицинску
употребу; кора дрвета за фармацеутску употребу;
кора кротона; кора кротона за медицинску употребу;
кора мангровог дрвета за фармацеутску употребу;
кора миробалана за фармацеутску употребу; корен
рабарбаре за фармацеутску употребу; креме
антипруритици; креме за дерматолошку употребу;
креме за курије очи и жуљеве; креме против гљивица
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за медицинску употребу; креозот за фармацеутску
употребу; куглице против мољаца; купке од
кисеоника; кураре; кураре за медицинску употребу;
кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи;
лаксативни препарати; лактагоги; лактоза за
медицинску примену; легуре племенитих метала за
употребу у стоматологији; лекови; лекови за
кардиоваскуларна обољења; лекови за курје очи;
лекови за лечење болести дигестивног тракта; лекови
за лечење цревних поремећаја; лекови за људску
употребу; лекови за медицинску употребу; лекови за
нерве; лекови за опекотине; лекови за реуглисање
менструалног циклуса; лекови за ублажавање
симптома алергије; лекови за ублажавање стомачног
затвора; лекови за употребу у стоматологији; лекови
који делују на аутономни нервни систем за
медицинску употребу; лекови који се издају без
рецепта; лекови против акни; лекови против
алергије; лекови против болова; лекови против
болова за ветеринарску употребу; лекови против
гљивица; лекови против грознице; лекови против
дијареје; лекови против знојења; лекови против
знојења ногу; лекови против туберкулозе; лекови
против тумора; лекови против хипогликемије;
лековито биље; лековити препарати за употребу у
онкологији; лековито биље у сушеном или
конзервисаном облику; лепак за зубарске потребе;
лепкови за протезе; лепљиве врпце за медицинску
употребу; лепљиви фластери за медицинске потребе;
лецитин за медицинску примену за употребу као
додатак храни; лецитин за медицинску употребу;
лецитин као дијететски додатак,; линименти [мелеми
за
масажу];
локални
аналгетици;
локални
анестетици; локални гелови за медицинску и
терапеутску употребу; локални гелови за прву
помоћ; лосиони за заштиту од отровних биљака;
лосиони за заштиту од токсичних уља отровних
биљака; лосиони за лечење атлетског стопала;
лосиони за фармацеутске намене; лосиони на бази
каламина; лубрикант гелови за личну употребу;
лубриканти за личну сексуалну потребу; лубриканти
на бази воде за личну употребу; лупулин за
фармацеутску употребу; магнезијум за фармацеутску
употребу; марамице за дезинфекцију; марамице и
убруси натопљени фармацеутским лосионима и
кремама; марамице натопљене антибактеријским
препаратима; марамице натопљене репелентима
против
инсеката;
марамице
натопљене
фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти
антипруритици; масти за лечење осипа изазваног
пеленама; масти за медицинску или ветеринарску
употребу; масти за медицинску употребу; масти
против опекотина од сунца; масти против хемороида;
материјал за пуњење зуба; материјали за везивање и
лепљење за зубарску употребу; материјали за
вештачке зубе; материјали за зубне отиске од
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ортодонтских алгината; материјали за зубне протезе;
материјали за облоге за стоматолошке потребе;
материјали за оралну профилаксу; материјали за
пломбирање зуба; материјали за пломбирање зуба,
зубарска смола; материјали за поправку денталних
круна; материјали за поправку денталних мостова;
материјали за поправку зуба; материјали за поправку
зуба и зубне протезе; материјали за превијање;
материјали за превијање рана; материјали за
рестаурацију зуба; материјали за узимање отисака
зуба; матични млеч за медицинску употребу;
матични млеч као додатак исхрани; медицинска
средства за прање руку; медицинска антибактеријска
средства за прање лица; медицинска купка за
опуштање мишића; медицинска пића; медицинска
пића у облику ароматизованих окрепљујућих
напитака; медицинска пића у облику окрепљујућих
напитака; медицинска средстава за испирање уста са
ефектом против каријеса; медицинска средства за
испирање за интимну хигијену; медицинска средства
за испирање уста; медицинска средства за хигијену;
медицинска средства за чишћење зуба; медицинска
средства за чишћење коже и рана; медицинска уља;
медицинска уља за бебе; медицинска уља за масажу;
медицинске бомбоне; медицинске гуме за жвакање;
медицинске дијагностичке траке за испитивање;
медицинске инфузије; медицинске инфузије од
лековитог биља; медицинске креме; медицинске
креме за кожу; медицинске креме за лечење
дерматолошких проблема; медицинске креме за негу
коже; медицинске креме за стопала; медицинске
креме за усне; медицинске креме против оједа од
пелена; медицинске масти за лечење дерматолошких
проблема; медицинске масти за осип изазван
пеленама; медицинске пасте за зубе; медицинске
пастиле; медицинске соли за купање; медицинске
течности за електричне цигарете; медицинске
течности за испирање уста са ефектом против
каријеса; медицински алкохол; медицински балзами
за стопала; медицински ватени штапићи; медицински
гелови за зубну негу који се наносе четкицом;
медицински гелови за оралну негу; медицински
дијагностички реагенси и тестови за испитивање
телесних течности; медицински додаци исхрани за
људску потрошњу; медицински и ветеринарски
препарати; медицински и хируршки фластери;
медицински компресиони завоји; медицински корен
сладића;
медицински
лепак
за
затварање;
медицински лепак за спајање рана; медицински
лепак за спајање унутрашнњих ткива; медицински
лосиони; медицински лосиони за кожу; медицински
лосиони за косу; медицински лосиони за лечење
дерматолошких проблема; медицински лосиони за
лице; медицински лосиони за опекотине од сунца;
медицински лосиони за осип изазван пеленама;
медицински лосиони за после бријања; медицински
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лосиони за тело; медицински лосиони и креме за
тело, кожу, лице и руке; медицински лубриканти;
медицински мелеми за усне; медицински напици;
медицински препарати; медицински препарати за
бријање; медицински препарати за здравствену негу;
медицински препарати за испирање очију;
медицински препарати за купање; медицински
препарати за купање за терапеутску употребу;
медицински препарати за лечење инфективних
болести; медицински препарати за лечење коже;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за негу и лечење уста; медицински
препарати за негу коже; медицински препарати за
негу косе; медицински препарати за негу усана;
медицински препарати за раст косе; медицински
препарати за уклањање брадавица; медицински
препарати за уста у облику пастила, капсула, таблета
или компримованих таблета; медицински препарати
и супстанце; медицински препарати лечење
халитозе; медицински препарати у виду назалног
спреја; медицински производи за лечење уста;
медицински производи за негу уста; медицински
производи за оралну употребу у облику таблета;
медицински производи за оралну употребу у форми
капсула; медицински производи за оралну употребу
у форми компресованих таблета; медицински
производи за оралну употребу у форму капи;
медицински пудер за тело; медицински пудери за
бебе; медицински пудери за стопала; медицински
сапуни; медицински спрејеви; медицински спрејеви
за уста; медицински спрејеви од лековитог биља и
креме од лековитог биља за тело за спољашњу
употребу; медицински тоници; медицински тоници
за кожу; медицински фластери; медицински чај;
медицински шампони; медицински шампони за суво
прање; медицински шампони против перути;
медицинско блато; медицинско корење; мелеми за
медицинску употребу; мелем против промрзлина за
фармацеутске
сврхе;
ментол;
ментол
за
фармацеутску употребу; металне легуре за употребу
у стоматологији; метални примери за стоматолошке
потребе; мешавине за деодорисање просторија;
мешавине за напитке као додаци исхрани; мешавине
за утрљавање за медицинске или терапеутске
потребе; мешавине пића у праху са воћном аромом
као додаци исхрани; мешавине са хранљивим
материјама за напитке као замена за оброк за
медицинску примену; мешавине хранљивих додатака
за пића у праху+л3403; мешани антибиотски
препарати; мешани витамински препарати; мешани
хормонски препарати; микробициди; микробициди
за прераду отпадних вода; минерали као додатак
исхрани за животиње; минералне воде за медицинску
употребу; минералне соли за купке; минералне соли
за медицинску употребу; минерални додаци исхрани;
минерални препарати за медицинску примену;
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минерални препарати и супстанце за медицинске
потребе; минерални хранљиви додаци исхрани;
мирисни штапићи за дезинфекцију; миришљаве
соли; мишићни релаксанси; млевена влакна ланеног
семена за употребу као додатак исхрани; млеко у
праху за бебе; млеко у праху за одојчад; млечне
формуле за бебе; млечни ферменти за фармацеутску
употребу; млечни шећер за фармацеутске намене;
молескин за медицинске сврхе; молескин за
употребу као медицински завој; морска вода за
медицинске купке; назални спрејеви за медицинске
потребе; намирнице без глутена прилагођене за
медицинске потребе; нана за фармацеутску
употребу; напици за бебе; напици за надокнаду
електролита за медицинску примену; напици
обогаћени витаминима за медицинске потребе;
напици прилагођени за медицинску употребу;
напици са воћним соком за дијабетичаре
прилагођени за медицинску употребу; напуњене
приручне апотеке за ветеринарску примену;
наруквице натопљене репелентима против инсеката;
натријумове соли за медицинску употребу;
нематициди; нафтни желе [вазелин] за медицинску
употребу; непрерађени лекови; никотинске жваке
као помоћ у одвикавању од пушења; никотински
инхалатори за медицинску примену; никотински
фластери за медицинску примену; никотински
фластери као помоћ у одвикавању од пушења;
нитроцелулозне мембране за дијагностичку примену
у ветерини; нитроцелулозни папири за дијагностичку
примену у ветерини; нуспроизводи обраде житарица
за дијететску примену; нуспроизводи прераде
житарица за медицинску употребу; нутрацеутски
препарати за терапеутске или медицинске намене;
нутрицеутици за терапеутске намене; обликовани
метали у стоматологији; облози за прву помоћ;
обрађени пчелињи полен за медицинску или
терапеутску употребу; огрлице против бува;
овициди; одевни предмети за инконтиненцију;
окситоцини;
оловка
против
брадавица;
опотерапијски препарат; општи анестетици; орална
контрацептивна средства; оралне рехидратацијске
соли; орални аналгетици; органотерапеутски лекови;
органотерапеутски
препарати;
органотерапија;
освеживачи даха за медицинску примену; остаци од
обраде житарица за дијететску или медицинску
намену; офталмолошки препарати; офталмички
препарати; памук за медицинску употребу; памучна
вуна за медицинску употребу; папирне пелене за
бебе; папирни улошци за пелене; паразитициди;
парафармацеутски препарати за дерматолошку
употребу; парацетамол; парфимисани сапун за
дезинфекцију; пастиле амонијум хлорида; пастиле за
грло; пастиле за грло на бази меда са биљним
додацима; пастиле за кађење; пастиле за
фармацеутску употребу; пастиле које садрже
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никотин за медицинску употребу; пастиле против
кашља; пектин за фармацеутску употребу; пеленегаћице за бебе; пелене за бебе; пелене за бебе и за
инконтиненцију; пелене за бебе од папира и
целулозе, за једнократну употребу; пелене за
инконтиненцију; пелене за инконтиненцију за
једнократну употребу; пелене за одрасле; пелене за
одрасле за једнократну употребу; пелене за пливање
за бебе; пелене за пливање за бебе за вишекратну
употребу; пелене за пливање за бебе за једнократну
употребу; пелене [непромочиве гаћице] за бебе, за
једнократну употребу; пелене [непромочиве гаћице]
за бебе, од папира и целулозе; пепсин за
фармацеутску употребу; пептони за фармацеутску
употребу; пилуле за фармацеутске потребе;
пиретрум прах; пића као додаци исхрани; пића од
млечног слада за медицинску употребу; платнени
улошци посебно направљени за вишекратне пелене
за бебе; подлоге за бактериолошке културе; подлоге
за инконтиненцију за једнократну употребу; подлоге
за пелене; полен као додатак исхрани; помаде за
фармацеутску употребу; порцелан за зубне протезе;
порцелански
материјали
за
употребу
у
стоматологији; празне капсуле за фармацеутску
употребу; прапарати за туширање за медицинску
намену; прашак од кантариде; прашак црвеног вина
као додатак исхрани; прашкови за лечење атлетског
стопала; прашкови за уништавање бува на
животињама; прашкови против бува; пренатални
витамини; преносиви комплети за прву помоћ;
препарати алкалоида коке за медицинске потребе;
препарати аминокиселина за ветеринарску употребу;
препарати аминокиселина за медицинску употребу;
препарати андрогена; препарати галактогога;
препарати еритромицина; препарати естрогена;
препарати за балсамовање за медицинску употребу;
препарати за бронходилатацију; препарати за
вакцине; препарати за вакцине за људе; препарати за
гастроинтестинално
лечење;
препарати
за
дезинфекцију ноктију; препарати за дезинфекцију
руку; препарати за дијагностиковање и лечење
поремећаја у вези са полном репродукцијом и
плодношћу; препарати за заустављање крварења;
препарати за испирање очију; препарати за кађење за
медицинску употребу; препарати за клистирање;
препарати за купање за медицинске сврхе; препарати
за купање на бази ментола за медицинске потребе;
препарати за лечење астме; препарати за лечење
атлетског стопала; препарати за лечење гљивица на
ноктима; препарати за лечење дисменореје;
препарати за лечење кардиоваскуларних болести;
препарати за лечење кашља; препарати за лечење
мигрене; препарати за лечење мучнине; препарати за
лечење опекотина; препарати за лечење прехладе;
препарати за лечење хемороида; препарати за
липотропне факторе; препарати за назалну употребу
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у облику спрејева; препарати за негу коже за
медицинске потребе; препарати за негу ноктију за
медицинске потребе; препарати за негу стопала за
медицинске потребе; препарати за неутрализацију
непријатних мириса за одећу и текстил; препарати за
одбијање животиња, птица и инсеката; препарати за
одбијање штеточина; препарати за олакшање раста
зуба; препарати за оралне вакцине; препарати за
парно купатило на бази ментола за бебе; препарати
за побољшање плодности; препарати за потискивање
хормона; препарати за предвиђање овулације;
препарати за пречишћавање ваздуха; препарати за
промрзлине; препарати за смањење сексуалне
активности; препарати за справљање дијететских
напитака прилагођених за медицинске потребе;
препарати за справљање медицинских напитака;
препарати за спречавање жвакања и угриза
животиња; препарати за стерилизацију; препарати за
тестирање трудноће; препарати за тестирање
трудноће за кућну употребу; препарати за третман
акни; препарати за уништавање ваши у коси;
препарати за уништавање гљивица; препарати за
уништавање паразита; препарати за хемороиде;
препарати за чишћење коже за медицинске потребе;
препарати за чишћење контактних сочива; препарати
калијума за фармацеутску употребу; препарати који
садрже витамин а; препарати који садрже витамин б;
препарати који садрже витамин д; препарати који
садрже витамин ц; препарати који спречавају
грижење ноктију; препарати који спречавају сисање
палца; препарати лизина; препарати метионина;
препарати микроелемената за људску и животињску
употребу;
препарати
микроорганизама
за
медицинску примену; препарати на бази триптофана;
препарати на бази трихомицина; препарати
ниацинамида за лечење акни; препарати од кофеина
за медицинску употребу; препарати од кофеина као
стимуланси; препарати од микроорганизама за
медицинску или ветеринарску употребу; препарати
од паратироидних хормона; препарати од тироидних
хормона; препарати пеницилина; препарати против
болова; препарати против гљивица; препарати
против дијабетеса; препарати против жуљева;
препарати против комараца за примену на мрежи
против комараца; препарати против мучнине у току
вожње; препарати против саркома; препарати против
тумора;
препарати
саркомицина;
препарати
стрептомицина; препарати сулфамида; препарати
тетрациклина; препарати тиолутина; препарати
треонина; препарати у виду назалног и оралног
спреја за стимулацију централног нервног система;
препарати у облику гранула и течности за контролу и
уклањање маховине; препарати у облику праха за
контролу и уклањање маховине; препарати хормона
хипофизе;
прехрамбена
влакна
за
лечење
констипације; природни додаци исхрани за лечење
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клаустрофобије; пробиотички додаци; пробиотички
додаци
исхрани;
пробиотске
бактеријске
формулације за медицинску употребу; пробиотски
препарати за медицинску употребу који помажу у
одржавању природне равнотеже флоре у систему
органа за варење; проводљиви лакови за зубарске
потребе; прогестеронски препарати; производи за
лечење мучнине; производи за одбијање инсеката;
производи за одбијање комараца; производи за
одбијање мољаца; прополис за медицинску или
терапеутску употребу; прополис за фармацеутску
употребу; прополис као додатак исхрани; простирке
за пресвлачење пелена за бебе за једнократну
употребу;
протеини
као
додатак
исхрани;
противотрови; профилактичка средства против
крварења у мозгу; прстенови за жуљеве на ногама;
психотропне супстанце; пчелињи полен за употребу
као дијететски додатак исхрани; пшеничне клице као
додатак исхрани; пшенични додаци исхрани; радијум
за медицинску употребу; радиоактивне супстанце за
медицинску употребу; радиоактивни фармацеутски
препарати за ин виво употребу дијагностици и
лечењу; радиоизотопи за маркирање у терапеутској и
дијагностичкој употреби; радиолошке контрастне
супстанце
за
медицинску
употребу;
радиофармацеутски препарати за дијагностиковање;
рамени повези за хируршке намене; раствори за
влажење
контактних
сочива;
раствори
за
дерматолошку употребу; раствори за испирање
очију; раствори за контактна сочива; раствори за
одстрањивање фластера; раствори за чишћење за
медицинске потребе; раствори за чишћење
контактних сочива; растопиве траке за заустављање
крварења из мањих посекотина и површинских рана;
расхладни спрејеви за медицинске намене; ратициди;
реагенси за клиничку дијагностику; реагенси за
медицинске потребе; реагенси за употребу у
медицинском генетском тестирању; реагенсни папир
за медицинску намену; рендгенска контрастна
средства; репеланти; репеленти за инсекте;
репеленти за комараце која се наносе на кожу;
респираторни стимуланси; рибље брашно за
фармацеутску употребу; рибље уље за медицинске
потребе; рицинусово уље за медицинску употребу;
родентициди; самолепљиви завоји; санитарни
препарати за употребу у медицини; свеће за масажу
за терапеутске намене; свеће за уши; свеће за уши за
потребе терапије; седативи; седства за чишћење усне
дупље за медицинске потребе; секвенце нуклеинске
киселине за медицинску и ветеринарску употребу;
семе лана за медицинску употребу; серотерапијски
лекови; серуми; сикативи [средства за сушење] за
медицинску употребу; силиконски лубриканти за
личну употребу; синтетички материјали за
пломбирање зуба; синтетички наркотици који се
издају на рецепт; синтетички пептиди за
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фармацеутске потребе; синтетички феромони за
медицинску примену; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; сирупи за фармацеутску
употребу; сирупи против кашља; скроб за дијететску
употребу; скроб за фармацеутску употребу; скроб и
производи од скроба за дијететску и фармацеутску
употребу; скроб и производи од скроба за
фармацетску употребу; слад за фармацеутску
употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица
за фармацеутску употребу; сода бикарбона за
фармацеутску употребу; сојини протеини као додаци
исхрани; соли за купање за медицинску употребу;
соли за купање и препарати за купање за медицинску
употребу; соли за купке од минералне воде; соли за
медицинску употребу; соли минералне воде;
спермициди;
спермициди
за
наношење
на
презервативе; спирале за одбијање комараца;
спорициди; спрејеви за деконгестију носне слузнице;
спрејеви против инсеката; средства за вагинално
испирање за медицинске сврхе; средства за
вагиналну хидратацију; средства за варење за
медицинску
употребу;
средства
за
гастроинтестинало
чишћење;
средства
за
дезинфекцију за зубарске апарате и инструменте;
средства за дезинфекцију за зубарске и медицинске
апарате и инструменте; средства за дезинфекцију за
контактна сочива; средства за дезинфекцију за
медицинске апарате и инструменте; средства за
дезинфекцију за медицинске инструменте; средства
за дезинфекцију за медицинске потребе; средства за
дезинфекцију за прање руку; средства за
дезинфекцију за санитарне потребе; средства за
детоксикацију код тровања арсеником за медицинску
примену; средства за детоксикацију код тровања
бензолом за медицинску примену; средства за
детоксикацију код тровања хлором за медицинску
примену; средства за затварање за зубарску
употребу; средства за испирање носа; средства за
испирање очију; средства за испирање уста за
медицинске намене; средства за испирање уста
против каријеса за употребу у медицини; средства за
лепљење у зубној и зубарској употреби; средства за
лечење топлотног удара; средства за одстрањивање
цревних глиста; средства за омекшавање столице;
средства за опуштање мишића; средства за полирање
зуба; средства за примену лека који олакшавају унос
фармацеутских препарата; средства за примену лека
у
облику
јестивих
листића
за
облагање
фармацеутских препарата у праху; средства за
примену лека у облику спољашњег отопивог
спољашњег слоја таблета који олакшавају унос
фармацеутских препарата; средства за примену лека
у облику спољашњег слоја таблета који олакшавају
унос фармацеутских препарата; средства за примену
у облику спољашњег отопивог слоја таблета који
олакшавају унос додатака исхрани; средства за
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примену у облику спољашњег слоја таблета који
олакшавају унос додатака исхрани; средства за раст
костију која се састоје од биолошких материјала за
медицинску употребу; средства за смањење апетита
за медицинске сврхе; средства за снижавање
холестерола; средства за стабилизацију капилара за
медицинску употребу; средства за стимулисање
животиња на узимање хране; средства за сузбијање
тумора;
средства
за
уклањање
вашки
[педикулициди]; средства за хируршко прање руку;
средства за чишћење црева; средства против буђи;
средства против кожних инфекција; средства против
лепре; средства против паразита за медицинске
потребе; средства против хипогликемије; стерилни
облози; стерилни облози за опекотине; стерилни
облози за ране; стероиди; стикови за ублажавање
главобоље; стимуланси за раст косе за медицинске
потребе; стимуланси за централни нервни систем;
стоматолошки абразиви; стоматолошки восак за
моделирање; стоматолошки материјали за заливање
фисура; стоматолошки материјали за поправку зуба;
стрихнин; субнитрати бизмута за фармацеутску
употребу; сулфамиди у облику лекова; сулфонамиди
[лекови]; сумпорни штапићи [дезинфекциона
средства]; сумпорни штапићи за употребу као
средства за дезинфекцију; сумпор у праху за
фармацеутску употребу; сунђери за ране; суплементи
калцијума; таблете антиоксиданти; таблете за лечење
тинитуса; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; таблете
против алергије; талк пудери за медицинску
примену; тамјан за одбијање инсеката; тамјан за
одбијање комараца; тампони за медицинске потребе;
тампони за менструацију; тартар за фармацеутску
употребу; тартар крем, за фармацеутску употребу;
текстилне заштитне гаћице за пелене; текстилне
пелене; текстилне пелене за бебе; терапеутски
лекови и агенси; терапеутски препарати за купање;
терапеутско-медицински производи за купке;
термална вода; терпентин за фармацеутску употребу;
терпентинско уље за фармацеутску употребу;
тестостеронски препарати; тест траке за анализу
урина за потребе медицинског тестирања; тест траке
за мерење нивоа глукозе у крви; течни витамински
додаци исхрани; течности за испирање грла;
течности за испирање уста за ветеринарску примену;
тимол за фармацетску употребу; тинктура јода;
тоници за медицинске потребе; торбе са лековима,
преносиве, напуњене [приручне апотеке]; трава за
пушење за медицинску употребу; трансдермални
фластери за медицинско лечење; трипсини за
медицинске потребе; уградни материјали за зубарске
потребе; улошци за инконтиненцију; улошци од
бамбуса посебно направљени за вишекратне пелене
за бебе; улошци од конопље посебно направљени за
вишекратне пелене за бебе; улошци од микровлакана
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посебно направљени за вишекратне пелене за бебе;
уља за заштиту против обада; уље из јетре бакалара;
уље коморача за медицинску употребу; уље ноћурка
за медицинску примену; уље од семена лана као
додатак исхрани; уље слачице за медицинску
употребу; унапред напуњени шприцеви за
медицинске намене; универзална дезинфекциона
средства; универзални препарати за дезинфекцију и
откалањање непријатних мириса; упијајућа вата;
уреаза за медицинске потребе; успављујућа средства;
успављујући седативи; фармацеутске супстанце;
фармацеутски агенси за епидерм; фармацеутски
агенси за лечење физички узрокованих лезија;
фармацеутски агенси који утичу на метаболизам;
фармацеутски агенси који утичу на органе за варење;
фармацеутски агенси који утичу на периферни
нервни систем; фармацеутски агенси који утичу на
чулне
органе;
фармацеутски
антиалергијски
препарати
и
супстанце;
фармацеутски
антиепилептички препарати; фармацеутски лекови;
фармацеутски лосиони за кожу; фармацеутски
препарати; фармацеутски препарати за активирање
ћелијске функције; фармацеутски препарати за
здравствену негу; фармацеутски препарати за
зубарске потребе; фармацеутски препарати за
инхалаторе; фармацеутски препарати за инхалацију у
лечењу
плућне
хипертензије;
фармацеутски
препарати за лечење алергијског ринитиса;
фармацеутски препарати за лечење алергијског
ринитиса и астме; фармацеутски препарати за
лечење астме; фармацеутски препарати за лечење
аутоимуних болести; фармацеутски препарати за
лечење болести дисајних путева; фармацеутски
препарати за лечење болести и поремећаја имуног
система; фармацеутски препарати за лечење болести
костију; фармацеутски препарати за лечење болести
мишићно-коштаног
система;
фармацеутски
препарати за лечење болести система за варење;
фармацеутски препарати за лечење болести
централног нервног система [цнс]; фармацеутски
препарати
за
лечење
вирусних
болести;
фармацеутски препарати за лечење вирусних
обољења; фармацеутски препарати за лечење
гастроинтестиналних поремећаја; фармацеутски
препарати за лечење гихта; фармацеутски препарати
за лечење дијабетеса; фармацеутски препарати за
лечење епидермалних проблема; фармацеутски
препарати за лечење епилепсије; фармацеутски
препарати за лечење еректилне дисфункције;
фармацеутски препарати за лечење заразних
болести; фармацеутски препарати за лечење
инфективних болести; фармацеутски препарати за
лечење и превенцију болести коже и нокта;
фармацеутски препарати за лечење канцера;
фармацеутски
препарати
за
лечење
кардиоваскуларних
болести;
фармацеутски
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препарати за лечење клоазме; фармацеутски
препарати за лечење кућних љубимаца од глиста;
фармацеутски препарати за лечење лезија насталих
физичким путем; фармацеутски препарати за лечење
малигних тумора; фармацеутски препарати за лечење
мултипле склерозе; фармацеутски препарати за
лечење опекотина од сунца; фармацеутски препарати
за лечење остеопорозе; фармацеутски препарати за
лечење очних болести и стања; фармацеутски
препарати за лечење паркинсонове болести;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже;
фармацеутски препарати за лечење поремећаја
метаболизма; фармацеутски препарати за лечење
поремећаја органа за варење; фармацеутски
препарати за лечење поремећаја периферног нервног
система; фармацеутски препарати за лечење
поремећаја
сензорних
органа;
фармацеутски
препарати за лечење поремећаја срчаног ритма;
фармацеутски препарати за лечење прелома костију;
фармацеутски
препарати
за
лечење
рака;
фармацеутски препарати за лечење респираторних
болести; фармацеутски препарати за лечење
симптома
мучнине
изазваних
зрачењем;
фармацеутски препарати за лечење симптома
радијационе болести; фармацеутски препарати за
лечење спортских повреда; фармацеутски препарати
за лечење срчаног удара; фармацеутски препарати за
лечење суве коже проузроковане трудноћом;
фармацеутски препарати за лечење хемијске
неравнотеже организма; фармацеутски препарати за
лечење хиперлипидемије; фармацеутски препарати
за лечење хипертензије; фармацеутски препарати за
лечење
хиперхолестеролемије;
фармацеутски
препарати за лечење хипогликемије; фармацеутски
препарати за лечење хормоналних поремећаја;
фармацеутски препарати за лечење хормоналних
поремећаја
и
за
превенцију
остеопорозе;
фармацеутски препарати за људску употребу;
фармацеутски препарати за негу животињске коже;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати за одвикавање од пушења; фармацеутски
препарати за окуларну и интраокуларну хирургију;
фармацеутски препарати за офталмолошку употребу;
фармацеутски препарати за офтамолошку употребу;
фармацеутски препарати за очи; фармацеутски
препарати за очну употребу; фармацеутски
препарати
за
периферни
нервни
систем;
фармацеутски препарати за постизање ерекције;
фармацеутски препарати за превенцију и лечење
канцера; фармацеутски препарати за превенцију
остеопорозе; фармацеутски препарати за ране;
фармацеутски препарати за регулацију имунитета;
фармацеутски препарати за регулацију имунолошког
система; фармацеутски препарати за спречавање и
лечење рака; фармацеутски препарати за спречавање
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промена на кожи током трудноће; фармацеутски
препарати за сузбијање тумора; фармацеутски
препарати за ублажавање ефеката изазваних уједом
инсекта; фармацеутски препарати за употребу у
дерматологији; фармацеутски препарати за употребу
у онкологији; фармацеутски препарати за употребу у
урологији; фармацеутски препарати за употребу у
хемотерапији;
фармацеутски
препарати
за
хидратацију коже током трудноће; фармацеутски
препарати и смеше за лечење и превенцију канцера;
фармацеутски препарати и супстанце; фармацеутски
препарати
и
супстанце
за
лечење
гастроинтестиналних
обољења;
фармацеутски
препарати и супстанце за лечење канцера;
фармацеутски препарати и супстанце за лечење
оштећене коже и ткива; фармацеутски препарати и
супстанце за превенцију канцера; фармацеутски
препарати и супстанце за употребу на пољу
анестезије; фармацеутски препарати и супстанце за
употребу у онкологији; фармацеутски препарати и
супстанце за употребу у урологији; фармацеутски
препарати и супстанце са аналгетским својствима;
фармацеутски
препарати
и
супстанце
са
антипиретичким
својствима;
фармацеутски
препарати који садрже кофеин; фармацеутски
препарати који се продају у претходно напуњеним
шприцевима; фармацеутски препарати који се удишу
за лечење плућних болести и поремећаја;
фармацеутски
препарати
на
бази
креча;
фармацеутски
препарати
против
кашља;
фармацеутски препарати против кашља и прехладе;
фармацеутски
препарати
против
прехладе;
фармацеутски
препарати
против
стрија;
фармацеутски производи који се примењују у виду
инјекција
код
анафилатичких
реакција;
фармацеутски
производи
против
дијабетеса;
фармацеутски раствори за дијализу; фенол за
фармацеутску употребу; ферменти за фармацеутску
употребу; феромони за медицинску примену;
фитотерапеутски препарати за медицинске намене;
фластери; фластери за курије очи; фластери за
повреде на кожи; фластери, материјали за завијање;
фластери са витаминским додацима; форм-алдехид
за фармацеутску употребу; фосфати за фармацеутску
употребу; фунгициди за медицинску употребу;
фунгициди; фунгициди за употребу у домаћинству;
хамамелис [астрингент]; хематогени; хемијска
контрацептивна средства; хемијски обрађени папири
за откривању крви у столици; хемијски препарати за
лечење
филоксере;
хемијски
препарати
за
медицинске или ветеринарске потребе; хемијски
препарати за медицинске потребе; хемијски
препарати за медицинску употребу; хемијски
препарати за санитарне потребе; хемијски препарати
за утврђивање трудноће; хемијски препарати за
фармацеутску употребу; хемијски реагенси за
ЗИС / RS / IPO
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медицинске потребе; хемијски реагенси за
медицинску или ветеринарску употребу; хемијскофармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке
оловке; хемостатска средства за медицинску
примену; хемостатске оловке; хемотерапеутици;
хигијенске
гаћице;
хигијенски
лубриканти;
хигијенски препарати за болничку употребу;
хигијенски препарати за кућну употребу; хигијенски
препарати за личну хигијену, осим тоалетних
производа;
хигијенски
улошци;
хигијенски
препарати за стерилизацију; хигијенски улошци за
сваки дан; хидрастин; хидрастинин; хидрирани хлор
за фармацеутску употребу; хидроген пероксид за
медицинску
употребу;
хидрокортизони;
хидрокортизони у форми креме; хируршки гипс;
хируршки завоји; хируршки и медицински завоји;
хируршки лепкови; хлеб за дијабетичаре прилагођен
за медицинску употребу; хлеб обогаћен витаминима
за терапеутску употребу; хлеб са ниским садржајем
соли прилагођен медицинској употреби; хлороформ;
хомеишу [медицинска окрепљујућа пића са биљним
екстрактима]; хомеопатске масти против упала;
хомеопатски лекови; хомеопатски суплементи;
хомеопатски
фармацеутски
производи;
хомогенизована храна прилагођена за медицинске
сврхе; хормони за медицинску употребу; хормони
људског раста; хормонски препарати панкреаса;
храна за бебе; храна за ентералну прехрану; храна за
новорођенчад; храна за одојчад без лактозе; храна
прилагођена дијабетичарима; хранљиве материје за
културе микроорганизама; хранљиве плочице као
замена за оброк направњене за медицинску примену
за особе које пролазе кроз медицинско лечење;
хранљиви додаци од скроба прилагођени за
медицинске потребе; хранљиво обогаћена вода за
медицинске потребе; хранљиво обогаћени напици за
медицинске
потребе;
целулозни
естри
за
фармацеутску употребу; целулозни етри за
фармацеутску употребу; цигарете без дувана за
медицинску употребу; цитостатици за медицинску
примену; цитостатици за фармацеутску примену;
цитостатички лекови за медицинску примену; црни
пелин за медицинску примену; чајеви за мршављење
за медицинске потребе; чај за асматичаре; чепићи;
чинолин за медицинску употребу; шампони за
уклањање вашки; шећер за медицинску употребу;
штапићи сладића за фармацеутску употребу;
штитници за очи за медицинске потребе.
Кл. 10: лед маске за терапеутске намене; луер лоцк
игле за медицинску употребу; луер наставци за
медицинску употребу; аеросолни распршивачи за
медицинску употребу; акупресурне наруквице;
акушерски апарати; аналогни слушни апарати;
анатомски улошци за ципеле; анатомски улошци за
чизме
и
ципеле;
антидекубитне
подлоге;
антиреуматске наруквице; антиреуматско прстење;
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апарати за анастомозу; апарати за анестезију;
апарати за вештачко дисање; апарати за
вибромасажу; апарати за генетско тестирање за
медицинске сврхе; апарати за давање анестезије;
апарати за дермоабразију; апарати за днк и рнк
тестове за употребу у медицини; апарати за дренажу
рана; апарати за естетску масажу; апарати за
естетску масажу за употребу у салонима лепоте;
апарати за истезање у медицинске сврхе; апарати за
клиничку дијагнозу; апарати за клистирање за
медицинску употребу; апарати за лечење глувоће;
апарати за масажу; апарати за мерење крвног
притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за
мерење шећера; апарати за моксибустију; апарати за
надимљавање за медицинску употребу; апарати за
обнављање матичних ћелија за употребу у медицини;
апарати за одређивање телесног састава; апарати за
оживљавање; апарати за полимеризацију за
стоматолошке потребе; апарати за полимеризацију за
употребу у стоматологији; апарати за прање
телесних шупљина; апарати за праћење откуцаја
срца; апарати за прегледање ока; апарати за сукцију
рана; апарати за терапију топлим ваздухом; апарати
за термотерапију за медицинске потребе; апарати за
тестирање вида; апарати за тестирање, за
медицинску употребу; апарати за тестирање крви;
апарати за физичке вежбе за медицинску употребу;
апарати за физичке вежбе за терапеутске потребе;
апарати за фототерапију за медицинске потребе;
апарати за хемодијализу; апарати и инсталације за
производњу рендгенског зрачења, за медицинску
употребу; апарати и инструменти за радиоизотопску
терапију; апарати, уређаји и производи за одојчад;
апарати, уређаји и производи за сексуалне
активности; апликатори за фармацеутске производе;
балонски катетери; балонски катетери за употребу у
ангиопластици; бандажери за колена за медицинске
потребе; бандажери за колена, ортопедски;
бандажери [потпорни завоји]; биокомпатибилни
обложени стентови; биомагнетно престење за
терапеутске или медицинске намене; биометри за
интраокуларна сочива; биоразградиви имплантати за
фиксирање костију; болничка носила; болничка
носила на колицима; бочице за интравенско
храњење; бочице за чување мајчиног млека; бочице
са капаљком за употребу у медицини; бронхоскопи;
брусне плоче за употребу у стоматологији; брусни
дискови за стоматолошке потребе; букална туба;
вагинални дилататор; вагинални дилататори;
вагинални
спекулуми;
вагинални
шприцеви;
ваздушни душеци за бебе, за медицинску употребу;
ваздушни кревети за медицинску употребу; варалице
[цуцле] за бебе; вентили за флашице за храњење;
вертебрални ортопедски уређаји; вештачка сочива за
уградњу у око; вештачке дојке; вијци за кости;
високофреквентни
електромагнетни
терапијски
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уређаји; водене вреће за медицинску употребу;
водени кревети за медицинску употребу; вратне
крагне; вреће са ледом за медицинску употребу;
врећице за вагинално испирање; галвански појасеви
за медицинску употребу; галвански терапеутски
уређаји;
гастроскопи;
гинеколошки
апарати;
гинеколошки
инструменти;
гинеколошки
инструменти за прегледање женских репродуктивних
органа; гипсани завоји за употребу у ортопедији;
гипсани калупи за ортопедске потребе; гумене
навлаке [ножице] за штаке; дефибрилатори;
дигитални слушни апарати; дигитални топломери за
медицинску употребу; дизалице за пацијенте;
дијагностички апарати за медицинску употребу;
дијагностички уређаји за откривање абнормалног
прионског протеина; дијализатори; дијафрагме за
контрацепцију; дилататори за материцу; дилататори
ректума; дренажне цеви за медициснку употребу;
држачи чаша са узорцима; душеци за медицинске
сврхе; душеци за порођај; душеци на надувавање за
медицинску употребу; душеци са потпором за
медицинске потребе; езофагоскопи; еластичне
чарапе за медицинске потребе; еластичне чарапе за
хируршку употребу; електрична слушна помагала;
електричне пипете за медицинске сврхе; електричне
пумпице за дојиље; електрични инструменти за
акупунктуру; електрични јастуци за грејање, за
медицинску употребу; електрични каутери за
хируршке сврхе; електрични кућни уређаји за
естетску масажу; електрични скалпели за хируршке
потребе; електрични стимулатори за нерве који се
примењују кроз кожу; електрични уређаји за
естетску масажу; електрични уређаји за масажу;
електрични уређаји за масажу за кућну употребу;
електрични уређаји за масажу за личну употребу;
електрични уређаји за мерење температуре за
медицинске сврхе; електроде за дефибрилацију срца;
електроде за медицинску употребу; електроде за
спољне
дефибрилаторе;
електроенцелографи;
електрокардиографи; електроларинкси; електронска
слушна помагала; електронски стимулатори живаца
за медицинске потребе; електронски стимулатори
мишића за медицинске потребе; ендобронхијални
тубуси; ендодонтске иглице; ендопротезе; ендоскопи
за медицинске потребе; ендоскопске камере за
медицинске сврхе; ендоскопски уређаји за
медицинске потребе; ендотрахеалне цеви; ентералне
пумпе за храњење; жице за серклажу; завоји
[еластични]; замене за кости за хируршке потребе;
заштите за мадраце за једнократну употребу;
заштитне рукавице за медицинске потребе; заштитне
рукавице за стоматолошке потребе; заштитне
рукавице
за
хируршке
потребе;
заштитни
оковратници за ветеринарске потребе; заштитни
подметачи за кревете; заштитни уређаји за емболију;
збуни мостови; зубарска огледала; зубарске маске од
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латекса за пацијенте; зубарске столице; зубарске
столице за преглед; зубарски апарати, електрични;
зубарски апарати и инструменти; зубарски наставци;
зубне бушилице; зубне крунице; зубне навлаке;
зубне протезе у облику превлаке; зубне протезе у
облику улошка; зубни екскаватори; зубни мостови са
имплантатима за стоматолошке сврхе; игле за
акупунктуру; игле за биопсију; игле за вештачке
зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за
медицинску употребу; игле за убризгавање за
медицинске потребе; имплантабилни уређаји за
поткожно давање лека; индикатори угљен-диоксида
за медицинске потребе; индикаторске траке за
мерење температуре за медицинске намене;
инкубатори за бебе; инкубатори за медицинску
употребу; инструменти за акупунктуру; инструменти
за киропрактику; инструменти за литотомију;
инструменти за пуњење за стоматолошке сврхе;
инструменти за убризгавање без игала; инструменти
за употребу у гастроинтестиналној хирургији;
инструменти за употребу у зубној протетици;
инсулински инјектори; инсулински инјектори који се
продају празни; инсулински шприцеви; инсуфлатори
за удисање; интравенски имплантати који се састоје
од вештачких материјала; интравенски катетери;
интракардијални катетери; интрамедуларне шипке;
интраокуларна сочива; интраокуларни имплантати за
мењање боје очију направљени од вештачких
материјала;
интраоралне
зубарске
камере;
инфрацрвене лампе за медицинске потребе;
инфрацрвени термометри за медицинске сврхе;
инхалатори; инхалатори за лечење горњих
респираторних упала; инхалатори кисеоника за
терапеутске потребе; инхалатори са водоником;
инхалатори с кисеоником за медицинске потребе;
испуне за ортопедске гипсане завоје; јастуци за врат
за медицинске потребе; јастуци за медицинске сврхе;
јастуци за употребу у медицини; јастуци на
надувавање за медицинску употребу; јастуци са
врећицама са ледом за медицинске сврхе; јастучићи
за
хлађење
за
прву
помоћ;
једнократни
хиподермални шприцеви за медицинске сврхе;
калупи за узимање зубних отисака; каниле - цевчице;
капаљке за давање лека; капаљке за очи за
медицинске потребе; капаљке за употребу у
медицини; капиларне дренажне цеви; капиларне
цеви за додавање реагенса; капиларне цеви за крв;
капиларне цеви за узорке; кардиолошке електроде;
кардиолошке
сонде;
кардиопулмоналне
реанимацијске [цпр] маске; катгут хируршки конац;
катгут [хируршки конац]; катетери; катетери за
медицинску употребу; кашике за давање лека;
кварцне
лампе
за
медицинску
употребу;
кератоскопи; кесе за прикупљање крви за
медицинску употребу; кесе за прикупљање крви за
медицинску употребу, празне; кирете; клинички
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термометри; колпоскопи; коморе за инхалацију;
комплети за трансфузију; компресивне панталоне;
компресивне хулахопке; компресивне хулахопке у
медицинске сврхе; компресивне чарапе; компресивне
чарапе за медицинске или терапијске сврхе;
компресивни прслуци; компресивни рукави за удове;
компресивни рукави за удове за употребу у спорту;
компресивни рукави за удове за употребу у фудбалу и
другим
спортовима;
компресивни
џемпери;
компресиона
одећа;
компресионе
доколенице;
компресионе
хулахопке;
компресионе
чарапе;
компресиони
завоји;
компресори
[хируршки];
контрацептивна средства; контрацептивна средства,
која нису хемикалије; концентратори кисеоника за
медицинске намене; конци; конци за хируршке
потребе; корсети за медицинску употребу; кревети
направљени посебно за медицинску употребу;
криосонде; криосонде за лечење и уклањање тумора;
кутије за инструменте које користе лекари; кутије за
медицинске и хируршке инструменте; кутије
прилагођене за медицинске инструменте; кутијице за
лекове и кутије са претинцима за медицинск употребу;
лампе за медицинске намене; лампе за медицинске
прегледе; лампе за медицинску употребу; лампе са
ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу;
ланцете, ножићи; лапароскопи; ларингоскопи; ласери за
козметички третман лица и коже; ласери за козметички
третман лица, коже и фоликула косе; ласери за
козметичку негу; ласери за козметичку употребу;
ласери за медицинску употребу; ласери за
офталмолошке потребе; ласери за третман коже;
ласерски показивачи за медицинске потребе;
литотриптори; лоптице за масажу; лоптице за масажу
дубоког ткива; магнетне наруквице за медицинску
употребу; маказе за медицинске потребе; масажери за
главу; масажери за главу, на батерије; масажери за
десни беба; масажери за стопала; масажери за тело;
масажне столице са уграђеним масажним уређајима;
маске за анестезију; маске за дисање за медицинске
потребе; маске за лице за санитарну употребу; маске
које користи медицинско особље; маске с кисеоником;
мастоидни
ретрактори;
медицинска
носила;
медицинска помагала за моксибустија терапију;
медицинска средства за затварање рана; медицинска
средства за једнократну употребу за лечење затвора;
медицинске потпорне хулахопке; медицинске потпорне
чарапе; медицинске столице за лечење пацијената;
медицинске
торбе
за
држање
медицинских
инструмената; медицинске цеви; медицинске цеви за
давање лекова; медицинске цеви за испирање;
медицинске цеви за трансфузију; медицинске цеви за
употребу у васкупларним процедурама; медицинске
чарапе; медицинске чашице за узорке; медицински
апарати; медицински апарати за дијагностиковање
срчаних удара; медицински апарати за дозиметрију у
радиотерапији; медицински апарати за лечење
ЗИС / RS / IPO
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међупршљенских дискова; медицински апарати и
инструменти; медицински аутоматски шприцеви;
медицински вентилатори; медицински водећи конац;
медицински инструменти; медицински инструменти
за слух; медицински инструменти за снимање рада
срца;
медицински
огртачи;
медицински
распршивачи; медицински расхладни уређаји за
лечење топлотног удара; медицински уређаји за
испирање; медицински уређаји за олакшавање
удисања фармацеутских препарата; медицински
уређаји за увођење фармацеутских препарата у
људско тело; медицински уређаји за хлађење који се
користе у терапијској хипотермији; менструалне
чашице; мерачи засићености крви кисеоником у
медицинске сврхе; мерачи пулса; млазни шприцеви
за медицинску употребу; монитори за крвни
притисак; монитори за праћење дисања; монитори за
праћење откуцаја срца; монитори за праћење пулса;
монитори за праћење пулса фетуса; монитори за
праћење рада срца који се носе током вежбе;
монитори за телесну масноћу; монитори кисеоника
за медицинске потребе; монитори телесне масноће;
навлаке за мадраце за заштиту од инконтиненције;
намештај посебно направљен у медицинске сврхе;
нанороботи за медицинске намене; наруквице за
медицинске намене; наруквице против мучнине;
небулизатори за медицинске потребе; небулизатори
за
респираторну
терапију;
неелектрични
инструменти за акупунктуру; неелектрични масажни
уређаји; несавитљиви медицински ендоскопи;
нискофреквентни електромагнетни уређаји за
терапију; ножеви за медицинске потребе; носачи
амалгама; носиви ручни писоари; носила за
пацијенте; носиљке за медицинске потребе; носни
аспиратори; носни дилататори; огледала за зубаре;
операциони столови; опрема за акупунктуру; опрема
за вежбање за физиотерапију; опрема за заштиту од
рендгенског зрачења, за медицинску употребу;
опрема за масажу врата; опрема за масажу леђа;
опрема за масажу стопала; опрема за намештање
костију; опстетрички форцепси; ортодонтске гумице;
ортодонтски апарати; ортодонтски инструменти;
ортодонтски исправљачи; ортозе за глежњеве за
медицинске потребе; ортозе за колена за медицинске
потребе; ортозе за лактове за медицинске потребе;
ортозе за удове и зглобове за медицинске потребе;
ортопедска обућа; ортопедска средства за криво
стопало; ортопедске или хируршке лонгете;
ортопедске лонгете; ортопедске направе за
причвршћивање; ортопедске ортозе; ортопедске
потпоре; ортопедске протезе за кук; ортопедске
ципеле; ортопедске чарапе; ортопедски артикли;
ортопедски ђонови; ортопедски завоји; ортопедски
завоји за подупирање; ортопедски имплантати;
ортопедски имплантати за зглобове направљени од
вештачких материјала; ортопедски имплантати од
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вештачких материјала; ортопедски импланти за
зглобове;
ортопедски
јастучићи;
ортопедски
појасеви; ортопедски улошци за обућу; ортопедски
улошци за обућу са потпором за свод стопала;
ортопедски умеци за обућу; ортопедски уређаји;
ортотички апарати; ортотички улошци за обућу;
отвори за приступ крвним судовима за медицинске
потребе; отоскопи; офталмометри; офталмоскопи;
очни спекулуми; оштре кирете; оштрице за
стоматолошке бушилице; оштрице за хируршке
бушилице; паковања хемијски активиране хладних
гелова за медицинске потребе; паковања хемијски
активираних топлих гелова за медицинске потребе;
папилотоми; пелвиметар; пенасти масажни ваљци;
перкусиони чекићи за дијагностичке сврхе; песари за
контрацепцију и подржавање материце; пинцете
анатомске; пинцете анатомске за хируршке потребе;
пипаљке [сонде] за медицинску употребу; пипете за
медицинску употебу; пластичне навлаке за палац
против сисања палца; пљуваонице за употребу у
медицини; повези за зглобове, анатомски; подлоге за
кревете за инконтинентне особе; подупирачи свода
стопала за обућу; појасеви, електрични, за
медицинску употребу; појасеви за медицинска
носила; појасеви за медицинске сврхе; појасеви за
препонску килу; појасеви за пупак; поклопци за
флашице за бебе; помагала за ходање за медицинске
потребе; помични чаршави за болесничке кревете;
посебни контејнери за медицински отпад; посебни
кревети
за
пацијенте
са
опекотинама;
постоперативни компресиони одевни предмети;
посуде за испуштање крви; посуде за медицинску
употребу; посуде за примену лекова; посуде за урин;
посуде за храњење за медицинске потребе; потпоре
за глежњеве за медицинске потребе; потпоре за
лактове за тенисере; потпоре за леђа за медицинске
потребе; потпорни јастуци на надувавање, за
медицинску употребу; потпорни појасеви за
труднице у медицинске сврхе; презервативи са
укусима; преиостални елеватори; преносне направе
за уринирање које омогућавају женама да стоје док
уринирају; прозирни штитници за лице за
медицинско особље; протезе; протезе за исправљање
зуба; протезе за кости; протезе за косу; протезе за
кукове; протетички лигаменти; прстенови за
грицкање који се користе при избијању зуба и који
садрже звечке за бебе; прстенови за правилно
ницање зуба, глодалице; психијатријске кошуље;
пулсни оксиметри; пумпе за медицинску употребу;
пумпице за дојиље; пупилометри за мерење
пупиларне дистанце [пд]; пупилометри за мерење
реакције зенице на надражаје; радијумске цеви за
медицинску употребу; радиолошки апарати за
медицинску употребу; радиолошки екрани за
медицинску употребу; радиотерапеутски апарати;
распршивачи
за
медицинску
употребу;
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распршивачи који се продају празни за
медицинске сврхе; резне плоче за стоматолошку
употребу; резне плочице за стоматолошке потребе;
резни дискови за стоматолошке потребе;
рендгенске цеви, за медицинску употребу;
рендгенски апарати за медицинску употребу;
рендгенски снимци за медицинску употребу;
рентген апарати за ветеринарске потребе; рентген
апарати за снимање зуба; рентген апарати за
стоматолошке потребе; рентгенски дијагностички
уређаји; рентгенски ст-скенери; респиратори за
вештачко дисање; респираторне маске за вештачко
дисање; ретиналне камере за медицинску
употребу; ретиноскопи; ретрактори за кости;
ретрактори за усне; роботизована ексоскелетонска
одела за медицинску употребу; рукавице за
једнократну употребу за медицинске потребе;
рукавице
за
једнократну
употребу
за
стоматолошке потребе; рукавице за једнократну
употребу за хируршке потребе; рукавице за
масажу; рукавице за масажу од коњске длаке;
рукавице за медицинске прегледе; рукавице за
медицинску употребу; рукавице за стоматолошке
потребе; рукавице од латекса за медицинске
потребе; рукавице од латекса за стоматолошке
потребе; рукавице од латекса за хируршке
потребе; рукавице са издвојеним палцем за
медицинске потребе; ручна огледала за употребу у
стоматолошким прегледима; ручна опрема за
вежбање за сврхе физиотерапије; ручне пумпице за
дојиље; ручни ваљци за масажу; ручни уређаји за
масажу; савитљиви медицински ендоскопи;
санитарне маске за изолацију од бактерија;
санитарне маске за изолацију од вируса; санитарне
маске за изолацију од гљивица; санитарне маске за
изолацију од полена; санитарне маске за изолацију
од прашине за медицинску употребу; секачи за
таблете; секачи таблета; сепаратори ножних
прстију за ортопедске намене; сетови за инфузију;
сигурносни појасеви за пацијенте; системи за
уролошко снимање; скалпели; скенери за
компјутеризовану томографију [цт]; скенери за
снимање магнетном резонанцом [мри]; слушна
помагала; слушна помагала с могућношћу
програмирања; слушне трубе; снимачи откуцаја
срца; сочива [очне протезе] за хируршку уградњу;
спатуле за медицинску примену; спатуле за
стоматолошке сврхе; спекулуми; спекулуми за
једнократну
употребу;
спермицидални
презервативи; специјална одећа за операционе
сале; спинални имплантати од вештачких
материјала; спирометри [медицински апарати];
сплинтови за прсте; спољни дефибрилатори;
справе за заштиту слуха; справе за уклањање
хируршких
спајалица;
спремници
посебно
прилагођени за одлагање шприцева; средишњи
ЗИС / RS / IPO
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венски катетери; средства за контрацепцију;
средства за лечење емболије за лечење
васкуларних аномалија; срчани пејсмејкери; стезаљке
за карлицу; стезаљке за хитну интервенцију на
карлици; стезници за зглобове за медицинске потребе;
стентови; стерилни чаршафи [хируршки]; стетоскопи;
стимулатори
мозга;
столице
за
медицинске
интервенције; столице са отвором за уметање ноћне
посуде; столови за лекарске прегледе; столови за
лечење
пацијената;
столови
за
медицинске
интервенције; стоматолошка клешта; стоматолошке
бушилице; стоматолошке сонде за употребу у
стоматолошким захватима; стоматолошке сонде, осим
за личну употребу; стоматолошки артикулатори;
стоматолошки имплантати направљени од вештачких
материјала; стоматолошки инструменти; стоматолошки
уређаји; стоматолошки шприцеви; стругачи за језик;
супраструктуре имплантата за стоматолошке сврхе;
суспензиони завоји; сфинктеротоми; телеметријски
апарати за медицинске потребе; терапеутске маске за
лице; терапеутски и помоћни уређаји за хендикепиране
особе; терапеутски уређаји за децу с аутизмом;
терапијске удлаге за уста против хркања; терапијске
штипаљке за нос против хркања; термоелектрични
завоји [хируршки]; термометри за медицинску
употребу; тестере за хируршку употребу; томографи за
медицинске сврхе; тонометри; топлотна паковања за
прву помоћ; топлотне лампе за медицинске потребе;
торакоскопи; траке за кинезитерапију; транспортна
носила са точкићима; трбушне компресе за медицинске
сврхе; трбушни корсети; трбушни појасеви; трокари;
труднички појасеви; тупе кирете за хируршке потребе;
ћебад, електрична, за медицинску употребу;
ублаживачи болова приликом
ницања зуба;
убризгивачи за медицинску употребу; угаони наставци
за профилаксу; угаони наставци за профилаксу за
једнократну употребу; угљеничне лучне лампе за
медицинске потребе; удлаге за медицинске потребе;
улошци за равне табане; улошци за трбух; ултразвучни
апарати
у
медицинске
сврхе;
ултразвучни
дијагностички уређаји за медицинску употребу;
унутарматеричне
направе
за
контрацепцију;
унутрашњи назални дилататори; уређаји за акупресуру;
уређаји за акупунктуру; уређаји за анализу
идентификације бактерија за медицинске намене;
уређаји за аутоматску вакцинацију; уређаји за вежбање
за сврхе медицинске рехабилитације; уређаји за
дијагностичко сликање за медицинске потребе; уређаји
за дијагностичко сликање за употребу у нуклеарној
медицини; уређаји за дијализу; уређаји за електричну
стимулацију за потребе физичке терапије; уређаји за
електрофорезу за медицинске потребе; уређаји за
инфузију за терапеутске сврхе; уређаји за испирање за
терапеутске сврхе; уређаји за испирање уста за
употребу у стоматологији; уређаји за магнетно
резонантну томографију [мрт]; уређаји за масажу за
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личну употребу; уређаји за масажу за медицинске
потребе; уређаји за медицинско снимање; уређаји за
мерење интракранијалног притиска; уређаји за мерење
протока артеријске крви у оку; уређаји за мерење
температуре за медицинске сврхе; уређаји за
микродермоабразију;
уређаји
за
неинвазивну
хирургију; уређаји за реанимацију; уређаји за
рехабилитацију тела за медицинске намене; уређаји за
снимање нуклеарном магнетном резонанцом [нмри];
уређаји за трансфузију крви; уређаји за третирање акни;
уређаји за третмане против целулита; уређаји за
убризгавање фармацеутских препарата; уређаји за
узимање крви; уређаји за узимање узорака крви;
уређаји за узимање узорака телесних течности; уређаји
за ултразвучну терапију; уређаји за успављивање који
емитују звук; уређаји за успављивање који емитују
мирис; уређаји за успављивање који емитују светлост;
уређаји за успављивање, наиме апарати који изазивају
сан емитовањем звука, мириса или светлости;
уретрални дилататори; уретрални катетери; уролошке
сонде; уролошки апарати и инструменти; уролошки
инструменти; уролошки уређаји; уролошки шприцеви;
успављујући јастуци за несаницу; утезни бандажи;
физиотерапеутски апарати; филтери за крв; филтери за
ултра-љубичасте зраке за медицинску употребу;
фластери за хлађење за медицинску употребу; флашице
за бебе; форцепс, порођајна клешта; фотеље за
употребу у медицини или стоматологији; хаљине за
преглед пацијената; хватаљке за литотомију; хватаљке
за медицинску употребу; хватаљке, хируршке;
хемијски активиране топле компресе за медицинске
потребе; хемијски активиране топле облоге за
медицинске потребе; хемијски активиране хладне
компресе за медицинске потребе; хемилуминисцентно
светло за употребу у ендоскопији; хемостатици;
хемоцитометри; хигијенске маске за медицинску
употребу; хидрофилне жице водилице за праћење
катетера; хипербаричне коморе за медицинске потребе;
хипогастрични
појасеви;
хиподермичке
игле;
хиподермички шприцеви - шприц за ињекције;
хиподермски аутоматски шприцеви; хируршка
огледала; хируршка основна одела; хируршке
бушилице; хируршке игле; хируршке каљаче;
хируршке капе; хируршке лампе; хируршке маказе;
хируршке маске; хируршке мреже од претежно
вештачких материјала; хируршке оштрице; хируршке
пинцете; хируршке рукавице; хируршке спајалице;
хируршке спајалице за кожу; хируршке чеоне лампе;
хируршки апарати; хируршки апарати и инструменти;
хируршки и медицински апарати и инструменти;
хируршки импланти од вештачких материјала;
хируршки инструменти; хируршки инструменти за
резање; хируршки инструменти за употребу при
операцијама кичме; хируршки инструменти за
употребу при ортопедским операцијама; хируршки
инструменти за употребу у ортопедској и спиналној
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хирургији; хируршки катетери; хируршки катетери и
сонде; хируршки компресори; хируршки конац;
хируршки конци; хируршки мантили; хируршки
материјали за зашивање; хируршки, медицински,
зубарски и ветеринарски апарати и инструменти;
хируршки ножеви; хируршки перфоратори; хируршки
прибор;
хируршки
распаторијуми;
хируршки
ретрактори; хируршки роботи; хируршки стерилни
прекривачи; хируршки сунђери; хируршки уређаји и
инструменти за употребу у ветерини; хируршки уређаји
и инструменти за употребу у медицини; хируршки
уређаји и инструменти за употребу у стоматологији;
хируршки форцепси; хистероскопи; ходалице за
непокретне особе; ходалице за слабо покретне особе;
ходалице са точкићима за помоћ при кретању; цеви за
ентералну исхрану; цеви за интравенско храњење; цеви
за тимпаностомију; цеви за употребу са канилама; цеви
за употребу са катетерима; цевчице за трахеостомију;
цервикални дилататори; цитоскопи; цуцле за флашице
за бебе; цуцле за храњење беба; чарапе за дијабетичаре;
чарапе за проширене вене; чарапе са постепеном
компресијом; чаршави за инконтиненцију; чаше за
давање лека; чекићи за проверу рефлекса; чепићи за
уши за заштиту од буке; чепићи за уши за медицинске
потребе; чепићи за уши за смањивање буке; чепићи за
уши за спавање; чепови за уши [заштита за уши];
четвороножни штапови за медицинске сврхе; четке за
чишћење телесних шупљина; чешљеви за вашке; чизме
за медицинску употребу; шаблони за бушење за
стоматолошке примене; шаблони за бушење за
хируршке примене; шине, хирушке; шлемови за
ласерски третман алопеције; шприцеви за извлачење
отрова; шприцеви за инјекције; шприцеви за кичму;
шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску
употребу; шприцеви са иглама за вишекратну
употребу; штаке; штапићи за преглед грла; штапићи за
преглед грла за медицинске намене; штапићи за
чишћење ушију; штапови за масажу; штапови за
ходање за медицинску употребу; штипаљке за варалице
[цуцле]; штитници за брадавице; штитници за зубе за
стоматолошке намене; штитници за лактове за
медицинске потребе; штитници за лице за медицинске
потребе; штитници за прсте, напрсци, за употребу у
медицини; штитници за уши.
(111) 81287
(210) Ж- 2021-631

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е,
11070, Beograd, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун
(540)

VERTIGO
(511) Кл. 5: биоциди.
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(111) 81288
(210) Ж- 2021-627

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла Пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

SENTIEL
(511) Кл. 5: биоциди.
(111) 81289
(210) Ж- 2021-629

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е,
11070, Beograd, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

VORTEX
(511) Кл. 5: биоциди.
(111) 81290
(210) Ж- 2021-628

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е,
11070, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

VIVARO
(511) Кл. 5: биоциди.
(111) 81291
(210) Ж- 2021-630

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е,
11070, Beograd, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

HERMETIKA
(511) Кл. 5: биоциди.
(111) 81292
(210) Ж- 2021-331

(181) 01.03.2031.
(220) 01.03.2021.
(151) 21.09.2021.
(732) AL PACK DOO SUBOTICA, Толминска 14,
24000, Суботица, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

ElevenEs
(511) Кл. 1:
литијум, хемијски производи за
употребу у индустрији.
Кл. 7: машине и алати на батеријски електрични погон,
роботи и индустријски роботи, укључујући све наведено
са погоном на батерије које се могу пунити, као и
саставни делови за све наведене производе.
Кл. 9: батерије и акумулатори, пуњачи за батерије и
акумулаторе, конектори за батерије и за пуњаче,
ацидиметри за батерије, батеријске аноде, хардвер и
софтвер за употребу у производњи батерија, системи
за складиштење енергије и батерија, нарочито
контејнери са батеријама, као и саставни делови за
све наведене производе.
Кл. 12: возила за кретање по земљи, води и ваздуху,
нарочито бицикли, моторцикли, аутомобили, комби
возила, камионети, аутобуси, виљушкари и возила за
коришћење у привреди и индустрији, укључујући за
рударство, аутоматски наводјена возила, нарочито
све наведено на електрични батеријски погон, као и
саставни делови за све наведене производе.
Кл. 40: услуге у области производње батерија и
прибора за батерије, делова за машине и алате.
(111) 81293
(210) Ж- 2020-2097

(181) 01.12.2030.
(220) 01.12.2020.
(151) 22.09.2021.
(732) Марко Убовић, 8 Сутјеска 31д,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Радомир Д. Радевић, Булевар краља
Александра 420/17, 11050, Београд
(540)

(531) 05.01.16; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.03; 29.01.07
(591) зелена и браон
(511) Кл. 29:
авокадо, обрађен; азуки пасуљ,
конзервиран;
ананас,
прерађен;
ананас,
примпремљен; ананас у конзерви; аранжмани од

ЗИС / RS / IPO

Ж
обрађеног воћа; аранжмани од сецканог воћа;
ароматизована уља за кување; бадеми, обрађени;
бадеми, припремљени; бадемово млеко; базе за
прављење милкшејкова; бели сиреви; биљна уља за
исхрану; биљне масноће за исхрану; биљни
екстракти за кување; биљни протеини неформиране
текстуре који се користе као високопротеинска
замена за месо; биљно млеко; биљно уље за
кулинарске потребе; бистре супе; бланширани
орашасти плодови; бобице, прерађене; бобице,
смрзнуте; бобичасто воће, конзервирано; боранија,
прерађена; боранија, припремљена; бразилски ораси,
прерађени; бразилски ораси, припремљени; брзосмрзнуто воће; брзо-смрзнуто поврће; бундева,
прерађена; вишње, смрзнуте; гарден салата; готова
јела која се састоје углавном од меса; готова јела која
се састоје углавном од рибе; готова јела која се
углавном састоје од замена за месо; готова јела која
се углавном састоје од меса, рибе, живинског меса
или поврћа; грашак, припремљен; грчки јогурт; густа
крем чорба од морских плодова или поврћа; датуља,
прерађена; екстракти од парадајза; жуманце од јаја;
залеђено воће; замене за живинско месо; замене за
млеко; замене за сир; замрзнуто воће и поврће;
исецкано поврће; исечено поврће за салате; јабуке,
обрађене; јагоде, прерађене; јаја, млеко и млечни
производи; јогурт; какао путер за исхрану; кефир;
киви, прерађен; кикирики паста; кикирики путер;
кокосово млеко за кулинарску употребу; кокошја
јаја; конзервиране, сушене и куване маслине;
кремасти јогурти; крокети од кромпира; кувани
кукуруз; кувано поврће; кукуруз шећерац, прерађен;
купус, обрађен; ланено семе за људску конзумацију;
лигње спремљене за људску употребу; лимунов сок
за употребу у кулинарству; малине, смрзнуте; манго
обрађени;
мандарине,
прерађене;
маракује,
припремљене; меки бели сиреви; меки сиреви; месо,
риба, живина и дивљач; месо са роштиља
маринирано у соја сосу; мешавине сувог воћа;
мешана биљна уља за исхрану; мешана биљна уља за
кулинарске потребе; млеко и млечни производи;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
намази на бази кикирикија; намази на бази
орашастих плодова; намази на бази поврћа; намази
од тикве; напици за бази млека који садрже кафу;
напици на бази бадемовог млека; напици на бази
јогурта; напици на бази кокосовог млека; напици на
бази млека који садрже воће; напици на бази млека
са укусом ваниле; напици на бази млека са укусом
јагоде; напици на бази млека са укусом чоколаде;
напици на бази пиринчаног млека; нарезано воће;
нар, прерађен; њоке на бази кромпира; обрађена јаја;
обрађене брескве; обрађене поморанџе; обрађени
кокос; обрађени црни лук; омлети; орашасти
плодови без љуске; павлака [млечни производ];
паковани оброци који се углавном састоје од меса;
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паковани оброци који се углавном састоје од
морских плодова; паковани оброци који се углавном
састоје од рибе; палмино уље за кулинарске потребе;
паприке, припремљене; паста од белог лука за
кување; пасте од поврћа; пасте од тикве; пасуљ,
припремљен; печени пасуљ; пилетина; пилећа
крилца; пилеће пљескавице; пилеће салате;
пљескавице од поврћа; пљескавице од соје;
прерађена морска храна; прерађене акаи бобице;
прерађене гоџи бобице; прерађене дуње; прерађене
клице; прерађене чиа семенке; прерађени орашасти
плодови; прерађено воће и поврће; припремљено
месо; прокељ, прерађен; протеинско млеко;
прстенови од лука [поховани лук]; риба, обрађена;
салата од купуса; салате за предјело; салате од воћа;
салате од воћа и поврћа; салате од махунарки; салате од
поврћа; семенке од мака, обрађене; семенке сусаме,
обрађене; сирово воће, припремљено; сирово воће,
сечено; смокве, прерађене; смрзнути плодови мора;
сушена риба; тахини; телетина; тестенине за супу;
течни јогурти; тиква, прерађена; тофу; ћуретина; уља за
кување; урме; Цезар салата; црвени лук, прерађен;
црвени лук, припремљен; чај с млеком на бази млека;
џемови од боровнице; џемови од брескве; џемови од
вишања; џемови од воћа; џемови од кајсија; џемови од
малине;
шаргарепе,
прерађене;
шлаг.
Кл. 30: chai чај; chimichangas [пуњене тортиље
пржене у дубоком уљу]; фарина (јело од житарица);
наћос [тортиља чипс]; quesadillas [пуњене тортиље];
америчке палачинке [палачинке]; арома ваниле за
кулинарске намене; ароматични додаци за храну;
ароме за кафу; ароме лимуна, осим есенцијалних
уља, које се користе за прехрамбене производе; беле
чоколаде; бели лук у праху; бели шећер; бибер;
биљни концентрати као зачини; брашно без глутена;
брашно за црни хлеб; брашно и производи од
житарица; брашно од хељде; булгур; ванила ароме за
напитке; вегетаријанске пљескавице [сендвичи];
вегетеријански колачи; воћна пита; воћне пите;
воћни колачи; воћни чајеви; готови напици на бази
кафе; готови напици од какаа; готови напици од
кафе; готови оброци од резанаца; готови равиоли;
додаци јелима; експандирани пиринач; екстракти
кафе; екстракти чаја за кување; замене за кафу;
замене за шећер; зачини; зелени чај; какао; какао
напици са млеком; какао у праху; капра; капсуле с
кафом, пуне; капућино; кари зачини; кари у праху
[зачин]; кафа без кофеина; квасац за кулинарске
потребе; кечап од парадајза; кечап [сос]; кисели и
слатки сосови; клинчић у праху [зачин]; колачи од
бадема; колачи од житарица; кондиторски производи
од чоколаде; коцке леда; коштуњаво воће са
чоколадним преливом; куване интегралне житарице;
кукурузни скроб за кулинарске потребе; кукурузно
брашно; куркума*; лед [замрзнута вода]; љуте
папричице у праху [зачин]; маринара сосови;
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млевена паприка; млевени ђумбир; млевени овас;
млевени цимет; млечна чоколада; мусли; напици од
кафе; напици од чаја; обрађене житарице; обрађено
зачинско биље [зачини]; овсене каше; овсене
пахуљице; овсено брашно; палачинке; пића на бази
какаоа; пића на бази кафе; пице; плочице од
житарица; пљескавице од ћуретине[сендвичи];
преливи за салату; прерађене интегралне житарице;
пуњена тестенина; резанци без глутена; резанци од
пиринча; резанци од хељде; ригатони тестенине;
рижото; сенф; сирће, сосови [додаци јелу]; сладолед;
слаткиши без шећера; смесе за палачинке; смесе за
тесто; смеша за палачинке; смеше за палачинке; со;
сосови за месо [умаци]; тестенина; тестенина за супе;
тестенина која не садржи глутен; тестенина од
хељде; тестенине у облику шкољкица; тесто,
полупрерађен производ; тортиље; умак, сос од соје;
умотани [wrap]сендвичи; хељда, прерађена; цимет
[зачин]; цимет у праху [зачин]; црне чоколаде; црни
лук у праху; црни чајеви; чај; чоколада у праху;
шећер, мед, меласа.
Кл. 43: деликатесне радње [ресторани]; достава
оброка за непосредну конзумацију; достављања кафе
у канцеларије као кетеринг услуга; кетеринг хране и
пића; обезбеђивање објеката за банкете и друштвене
догађаје за посебне прилике; обезбеђивање хране и
пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и пића
у ресторанима; обезбеђивање хране и пића у
ресторанима и баровима; припрема и достава хране и
пића за банкете; припрема и достава хране и пића за
институције; припрема и достава хране и пића за
коктел забаве; припрема и достава хране и пића за
конзумирање у малопродајним објектима; припрема
и достава хране и пића за конзумирање унутар или
изван објеката; припрема и достава хране и пића за
непосредно конзумирање; припрема хране и пића;
пружање хране и пића; сервирање хране и пића за
госте у ресторанима; сервирање чаја, кафе, какаа,
газираних пића и воћних сокова; услуге кафересторана и кафетерија; услуге кафетерија и
ресторана; услуге кафића и ресторана; услуге
кетеринга за пријеме; услуге кетеринга за старачке
домове; услуге кетеринга за школе; услуге ресторана
и кетеринга.
(111) 81294
(210) Ж- 2021-209

(181) 09.02.2031.
(220) 09.02.2021.
(151) 22.09.2021.
(732) Ивана Симон, Др Ивана Рибара 128/2, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

MASTER DOG
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(511) Кл. 5:
фармацеутско - ветеринарски и
санитарни
препарати;
дијететске
спустанце
прилагођене за употребу у ветерини; фластери,
материјали за завијање; материјали за поправку зуба
за коришћење у ветерини, зубарска смола за
ветеринарску употребу ; дезинфекциона средства;
препарати за уништавање штеточина; све наведено
за употребу у ветерини и за кућне љубимце.
Кл. 20: лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице
за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље; живе животиње; свеже воће и
поврће за животиње, наиме за кућне љубимце; храна
и пића за животиње, наиме за кућне љубимце; семе,
природне биљке и цвеће; сува готова гранулирана
храна за кућне љубимце; слад; кућни љубимци,
папир с песком за кућне љубимце; песак (мирисни
песак за кућне љубимце).

Ж
(531) 03.05.19; 03.05.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) тамно розе, светло розе, црна, пудер розе.
(511) Кл. 16: папир за увијање; цртежи, скице;
украсни папир.
Кл. 21:
кригле за пиво; термоси; шоље.
Кл. 25: мајице; спортске трегер мајице; одећа;
женске чарапе; капе; чарапе; мушке боксерице;
трегери; кратке панталоне бермуде; панталоне;
спољна одећа; прслуци; спортске мајице, дресови;
одећа за плажу; пиџаме; гаће; јакне; купаће гаће;
виндјакне; слипови; хаљине.
(111) 81297
(210) Ж- 2021-228

(181) 10.02.2031.
(220) 10.02.2021.
(151) 22.09.2021.
(732) SERBIA BROADBAND-SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 19, Београд, RS
(540)

(111) 81295
(210) Ж- 2021-581

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 22.09.2021.
(732) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg, LU
(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана
Ђинђића 8А, 11070 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.04
(591) плава RGB (38,172,232) CMYK (69,15,0,0)
(511) Кл. 38: телекомуникације.
(111) 81296
(210) Ж- 2021-662

(181) 15.04.2031.
(220) 15.04.2021.
(151) 22.09.2021.
(732) Данило Даниловић, Краљице Катарине 80,
Београд, RS
(540)

(531) 26.04.06; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.21; 29.01.15
(591)
бела(RGB:255,255,255),
ружичаста
(RGB:252,61,252), плава(RGB:58,128,229), светло
плава (RGB:0,253,210), зелена (RGB:59,253,68), сива
(RGB:80,80,80) тамно сива (RGB:25,25,25); црна
(RGB:0,0,0).
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и
аутентификације; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера.
(111) 81298
(210) Ж- 2021-685

(181) 20.04.2031.
(220) 20.04.2021.
(151) 22.09.2021.
(732) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15
Cansdale Place,, Castle Hill NSW 2154,, AU
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060, Београд
(540)

DERMAVIVE

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(511) Кл. 3: хранљиве креме за кожу; лосиони за
кожу; гелови за пилинг коже; сапуни; препарати за
чишћење тела; течности за вагинално испирање и
интимну хигијену (не у медицинске сврхе).
(111) 81299
(210) Ж- 2021-687

(181) 20.04.2031.
(220) 20.04.2021.
(151) 22.09.2021.
(732) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15
Cansdale Place,, Castle Hill NSW 2154,, AU
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

(111) 81302
(210) Ж- 2021-642

(181) 12.04.2031.
(220) 12.04.2021.
(151) 23.09.2021.
(732) Ана Јовићевић, Вучитрнска бр. 11, 11000,
Београд, RS
(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр.
127/94, 11070, Београд-Нови Београд
(540)

DERMQURE
(511) Кл. 3: хранљиве креме за кожу; лосиони за
кожу; гелови за пилинг коже; сапуни; препарати за
чишћење тела; креме против старења коже
(немедицинске); средства за чишћење лица; маске
(козметичке) за лице.
(111) 81300
(210) Ж- 2021-675

(181) 20.04.2031.
(220) 20.04.2021.
(151) 22.09.2021.
(732) Hemijska Industrija Župa d.o.o. Kruševac,
Шандора Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS
(540)

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 19.11.05; 19.11.09;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава (Panton 2905c, Panton 294c).
(511) Кл. 5: фунгициди, хербициди.
(111) 81301
(210) Ж- 2021-656

(181) 14.04.2031.
(220) 14.04.2021.
(151) 23.09.2021.
(732) Cephalon, Inc., 41 Moores Road , Frazer, PA 19355, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

TRISENOX
(511) Кл. 5:
карцинома.
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фармацеутски препарати за лечење

(531) 02.05.03; 02.05.23; 09.01.01; 09.01.06; 09.01.10;
09.05.02; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.04; 29.01.07;
29.01.08
(591) црна, браон, беж, тиркизно плава.
(511) Кл. 25: капе, чарапе и плетена трикотажа,
држачи панталона [трегери], крагне [одећа], шалови
за врат, мале капе уз главу, кабанице [одећа],
каишеви [одећа], шалови, собни огртачи, пуловери,
џемпери [пуловери], кошуље кратких рукава, одећа,
шешири, крзно, кравате, кратке панталоне бермуде,
панталоне, рукавице, мараме, шалови, ешарпе као
одећа, плетена одећа, корсети, појасеви и стезници,
панталоне, капути, водоотпорна одећа, сукње,
манжетне, кецеље, дуги капути са крзненим
оковратником, одећа за плажу, пиџаме, хаљине,
огртачи, капути, мантили, униформе, јакне, папирна
одећа, одећа за купање, бадемантили, мајице, одећа
од коже, папирни шешири, пончо, одећа, хаљине на
трегере,
хаљине
без
рукава,
кимона.
Кл. 28: играчке, одећа за лутке, собе за лутке,
пуњене играчке, плишане играчке са прикаченим
ћебенцетом, кревети за лутке, кућице за лутке,
марионете [лутке на концу], лутке за руку, лутке,
позоришне маске, карневалске маске, игре, макете
играчке, фигуре играчке. Кл. 35: рекламирање преко
плаката, дистрибуција рекламног материјала,
презентација робе, непосредно оглашавање путем
поште, оглашавање, рекламирање, рекламирање на
радију, пословна истраживања, уређивање излога,
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе, промоција продаје за друге, рекламирање
слањем наруџбеница, онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи, презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало,
услуге малопродаје, оглашавање плаћањем по клику,
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пружање пословних информација путем интернет
странице, услуге онлајн малопродаје, услуге
велепродаје.
(111) 81303
(210) Ж- 2021-661

(181) 15.04.2031.
(220) 15.04.2021.
(151) 23.09.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Beogradski put bb,
26300, Vršac, RS
(540)

COLDMED
(511) Кл. 5:
дијететска храна и супстанце
прилагођене за упторебу у медицини, дијететски
додаци ( додаци исхрани) за људе.
(181) 15.04.2031.
(220) 15.04.2021.
(151) 23.09.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

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

NASHVILLE
(511) Кл. 34: цигарете.
(111) 81308
(210) Ж- 2021-740

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 24.09.2021.
(732) Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, 11070 ,
Novi Beograd, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

STARTAS

(111) 81304
(210) Ж- 2021-659

HEPAHTROMB
(511) Кл. 3: козметички препарати.
(111) 81305
(210) Ж- 2021-912

(181) 20.05.2031.
(220) 20.05.2021.
(151) 23.09.2021.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

INFLUZA
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 81306
(210) Ж- 2021-599

(181) 05.04.2031.
(220) 05.04.2021.
(151) 24.09.2021.
(732) Wind River Tobacco Company, LLC, 4792
Potato House Court, Wilson, North Carolina 27893, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

AMERICAN BISON
(511) Кл. 34: цигарете.
(111) 81307
(210) Ж- 2021-600

(181) 05.04.2031.
(220) 05.04.2021.
(151) 24.09.2021.
(732) Wind River Tobacco Company, LLC, 4792
Potato House Court, Wilson, North Carolina 27893, US

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(111) 81309
(210) Ж- 2021-663

(181) 15.04.2031.
(220) 15.04.2021.
(151) 27.09.2021.
(732) Vianex S.A, Tatoiou Str., , 18th km AthensLamia National Road, 14671 Nea Erythrea, GR
(740) Наташа Анђелковић, адвокат, Руђера
Бошковића 12, Београд
(540)

МЕPENEX
(511) Кл. 5: адстригенти за медицинске намене;
ађуванти за медицинске потребе; акаи прах као
додатак исхрани; акарициди [средства против
гриња]; аконитин; албумински додаци храни за
медицинску употребу; албумински препарати за
медицинску употребу; алгинати за фармацеутске
намене; алгинати као дијететски додаци; алгициди;
алдехиди за фармацеутску употребу; алкални јодиди
за фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску
употребу; алкохол за Фармацеутске намене; алое
вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум
ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за
ветеринарску употребу; амино киселине за
медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора
за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски сапуни;
антибиотици;
антикриптогамни
препарати;
антипаразитске
огрлице
за
животиње;
антипаразитски
препарати;
антисептици;
антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати;
асептични памук; ацетати за употребу у фармацији;
ациди за Фармацеутске потребе; бадемово млеко за
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Ж
фармацеутску употребу; бактеријски отрови;
бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини; бактериолошки препарати за медицинску
и ветеринарску употребу; беланчевине као
дијететски додаци; бизмутски препарати за
фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за
медицинску употребу; биљна влакна, дијететска;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу
у ветерини; биолошки препарати за употребу у
медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску
намену; блато за купање; бомбоне за освежавање
даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником,
пуњене, за медицинске намене; брашно за
фармацеутску употребу; брашно од семена лана за
фармацеутске намене; бромин за фармацеутску
употребу; вакцине; вата за медицинску употребу;
ватирани штапићи за медицинску употребу;
везиканти; ветеринарски препарати; витамински
препарати; вода матичњака за фармацеутску
употребу; газа за медицинску употребу; газа за
превијање; галска киселина за фармацеутску
употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице,
упијајуће,
за
инконтиненцију;
гвајакол
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; гелови за сексуалну
стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску
употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску
употребу;глукоза као додатак исхрани; голард вода,
оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни
улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума
за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску
употребу; гурјун балзам за медицинску употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за
хемијске тоалете; дезинфекциона средства за
хигијенске
сврхе;
дезинфекциони
сапуни;
дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за
посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси,
који нису за људе и животиње;декокти, увари за
фармацеутску употребу; дермални филери за
убризгавање; детерџенти за медицинску употребу;
дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску
употребу; дијагностички препарати за медицинску
употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за
медицинску употребу; дијастазе за медицинску
употребу; дијететска храна прилагођена за
медицинске
намене;
дијететске
супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететски
додаци за животиње; дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу; додаци за минералну храну;
додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким
дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу;
екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за
фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски
препарати]; ензими за ветеринарску употребу;
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ензими за медицинску употребу; ензими као додатак
исхрани; ензимски препарати за ветеринарску
употребу; ензимски препарати за медицинску
употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за
фармацеутску употребу; етри за фармацеутску
употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу;
еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума
за употребу у медицини; желатин за медицинску
употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид] ;
завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнутасушена храна прилагођена за медицинске сврхе;
замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске
намене; зубарска масти ка; зубарски амалгами;
зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од
злата;
изотопи
за
медицинску
употребу;
имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне
ветеринарске купке; инсектицидни шампони за
животиње; ирска маховина за медицинску употребу;
јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за Фармацеутску
употребу; јодиди за фармацеутску употребу;
јодоформ; јојоба, лековита; казеин као додатак
исхрани; калијумове соли за медицинску употребу;
камфор за медицинску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу; канабис за медицинске
намене; кандирани шећер за медицинску употребу;
капсуле за лекове; капсуле за Фармацеутску
употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске
препарате; карболинеум [паразитицид] ; каустици за
фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне
облоге; кашне облоге од слачице; квасац за
Фармацеутску употребу; квасац као додатак
исхрани; квасија за медицинску употребу; квебрако
за медицинску употребу; кедровина за употребу у
одбијању инсеката; кинин за медицинске намене;
кинин за медицинску употребу; кисеоник за
медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у
медицини; колодион за фармацеутску употребу;
коморач за медицинску употребу; компресе [завоји] ;
контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за
медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску
употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за
фармацеутску употребу; кора миробалана за
фармацеутску употребу; корен рабарбаре за
фармацеутску употребу; коштани цемент за
хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску
употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску
употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске
намене; културе биолошких ткива за медицинске
намене; културе микроорганизама за медицинску
или ветеринарску употребу; купке за животиње
[инсектициди] ; купке за псе [инсектициди] ; купке за
стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре;
кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре
племенитих метала за употребу у стоматологији;
лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје
очи; лекови за људску употребу; лекови за
ЗИС / RS / IPO
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медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за
ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у
стоматологији; лекови против грознице; лекови
против знојења; лекови против знојења ногу;
лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе;
лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за
медицинску употребу; лецитин као дијететски
додатак; линименти [мелеми за масажу] ; лосиони за
ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске
намене; лубриканти за личну сексуалну потребу;
лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за
фармацеутску употребу; марамице натопљене
фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за
ветеринарску употребу; масти за медицинску
употребу; масти против опекотина од сунца;
материјал за пуњење зуба; материјали за узимање
отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске
намене; матичне ћелије за медицинске намене;
матични млеч за медицинску употребу; матични
млеч као додатак исхрани; медицинска пића;
медицинска средства за хигијену; медицинска
средства за чишћење зуба; медицинска уља;
медицинска храна за животиње; медицинске
бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за
зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за
косу; медицински лосиони за после бријања;
медицински препарати за испирање очију;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за раст косе; медицински сапуни;
медицински тоници; медицински чај; медицински
шампони; медицински шампони за кућне љубимце;
медицински шампони за суво прање; медицинско
блато; медицинско корење; мелеми за медицинску
употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске
сврхе; ментол; минералне воде за медицинску
употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе;
млечне формуле за бебе; млечни ферменти за
Фармацеутску употребу;
млечни шећер
за
фармацеутске намене; молескин за медицинске
сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за
Фармацеутску употребу; наркотици; наруквице
натопљене
репелентима
против
инсеката;
натријумове соли за медицинску употребу; нафтни
желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске
жваке као помоћ у одвикавању од пушења;
никотински фластери као помоћ у одвикавању од
пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или
медицинске намене; оловка против брадавица;
опијати; опијум; оподелдок; опотерапијски препарат;
остаци од обраде житарица за дијететску или
медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук
за медицинску употребу; папир за заштиту од
мољаца; папир за облоге од слачице; папир за
хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење;
пастиле за фармацеутску употребу; пектин за
фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе;
ЗИС / RS / IPO
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пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за
кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за
вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за
једнократну употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу;
пестициди; пијавице за медицинску употребу;
пиретрум прах; пића од млечног слада за
медицинску употребу; подлоге за бактериолошке
културе; полен као додатак исхрани; помаде за
медицинску употребу; помаде за фармацеутску
употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за
туширање за медицинску намену; прашак од
кантариде; препарати за балсамовање за медицинску
употребу; препарати за бронходилатацију; препарати
за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање
крварења; препарати за заwтиту од мољаца;
препарати за кађење за медицинску употребу;
препарати за купање за медицинске сврхе; препарати
за лечење опекотина; препарати за олакшање раста
зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати
за промрзлине; препарати за смањење сексуалне
активности; препарати за стерилизацију; препарати
за стерилизацију земље; препарати за третман акни;
препарати за уништавање животињских штеточина;
препарати за уништавање ларви; препарати за
уништавање мишева; препарати за уништавање
мува; препарати за уништавање пужева; препарати за
уништавање сувих трулих гљива; препарати за
уништавање штеточина; препарати за хемороиде;
препарати за чишћење контактних сочива; препарати
микроелемената за људску и животињску употребу;
препарати од микроорганизама за медицинску или
ветеринарску употребу; препарати против жуљева;
производи за попуњавање шупљина у костима
састављени од живог ткива; прополис за
фармацеутску употребу; прополис као додатак
исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за
једнократну употребу; протеини као додатак
исхрани; протеински додаци исхрани за животиње;
прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства
за чишћење ; пшеничне клице као додатак исхрани;
радијум за медицинску употребу; радиоактивне
супстанце за медицинску употребу; радиолошке
контрастне супстанце за медицинску употребу;
рамени повези за хируршке намене; раствори за
контактна сочива; раствори за одстрањивање
фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене;
реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни
папир за медицинску намену; репеленти за инсекте;
репеленти за псе; рибље брашно за Фармацеутску
употребу; рицинусово уље за медицинску употребу;
свеће за масажу за терапеутске намене; седати ви;
семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани;
серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства
за сушење] за медицинску употребу; сирупи за
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Фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
Фармацеутске потребе; слад за фармацеутску
употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица
за фармацеутску употребу; сода бикарбона за
Фармацеутску употребу; соли за купање за
медицинску употребу; соли за купке од минералне
воде; соли за медицинску употребу; соли минералне
воде; средства за вагинално испирање за медицинске
сврхе; средства за варење за медицинску употребу;
средства за испирање очију; средства за испирање
уста за медицинске намене; средства за
одстрањивање цревних глиста; средства за смањење
апетита за медицинске сврхе; средства за уклањање
вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за
ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви;
стоматолошки восак за моделирање; стрихнин;
субнитрати бизмута за фармацеутску употребу;
сулфонамиди [лекови] ; сумпорни штапићи
[дезинфекциона средства] ;сумпор у праху за
фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете
антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан
за одбијање инсеката; тампони за менструацију;
тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за
Фармацеутску употребу; терапеутски препарати за
купање; термална вода; терпентин за Фармацеутску
употребу; терпентинско уље за фармацеутску
употребу; тимол за фармацетску употребу; тинктура
јода; тинктуре за употребу у медицини; торбе са
лековима, преносиве, напуњене [приручне апотеке];
трава за пушење за медицинску употребу;
трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара;
уље коморача за медицинску употребу; уље од
семена лана као додатак исхрани; уље слачице за
медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви
за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа
средства; фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење опекотина од сунца;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати на бази креча; фенол за фармацеутску
употребу; ферменти за фармацеутску употребу;
Фитотерапеутски препарати за медицинске намене;
фластери; фластери са витаминским додацима;
форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за
фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени;
хемијска
контрацептивна
средства;
хемијски
препарати за ветеринарску употребу; хемијски
препарати за лечење филоксере; хемијски препарати
за медицинску употребу; хемијски препарати за
третирање болести винове лозе; хемијски препарати
за третирање болести житарица; хемијски препарати
за третирање буђи; хемијски препарати за третирање
житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање
трудноће; хемијски препарати за фармацеутску
употребу;
хемијски
проводници
за
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електрокардиографске електроде; хемијски реагенси
за медицинску или ветеринарску употребу; хемијскофармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке
оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски
улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин;
хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску
употребу; хидроген пероксид за медицинску
употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати
од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за
дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу;
хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за
медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу;
храна
за
бебе;
хранљиве
супстанце
за
микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску
употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу;
цемент за животињска копита; цигарете без дувана за
медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи;
чинолин за медицинску употребу; шампони за
уклањање вашки; шећер за медицинску употребу;
штапићи сладића за фармацеутску употребу;
штитници за очи за медицинске потребе.
(111) 81310
(210) Ж- 2021-743

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 27.09.2021.
(732) Ty Inc., 280 Chestnut Ave., Westmont, Illinois
60559, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

TEENIE BEANIE BOOS
(511) Кл. 28: плишане играчке; пуњене плишане
играчке; плишане пуњене играчке; пуњене и
плишане играчке; мекане плишане играчке у облику
скулптура.
(111) 81311
(210) Ж- 2021-744

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 27.09.2021.
(732) Ty Inc., 280 Chestnut Ave., Westmont, Illinois
60559, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 28: плишане играчке; пуњене плишане
играчке; плишане пуњене играчке; пуњене и
плишане играчке; мекане плишане играчке у облику
скулптура.
(111) 81312
(210) Ж- 2021-754

(181) 27.04.2031.
(220) 27.04.2021.
(151) 27.09.2021.
(732) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 05.07.22; 05.07.24; 11.03.02; 11.03.06; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.07
(591) наранџаста, зелена, црвена, браон, бела.
(511) Кл. 32: воћни сокови и воћни напици.
(111) 81313
(210) Ж- 2021-634

(181) 09.04.2031.
(220) 09.04.2021.
(151) 28.09.2021.
(732) Младен Петровић, Јухорска 4, 11000, Београд
(Палилула), RS
(740) Адвокат Немања Ј. Галић, Чика Љубина 12,
11000, Београд (Стари Град)
(540)

Ж
Кл. 5: антиинфламаторни мелеми; вишенаменски
медицински мелеми који садрже ментол; препарати
за лечење хемороида; препарати за хемороиде;
производи
за
хемороиде;
антиинфламаторни
препарати; медицински препарати за негу коже;
препарати за негу коже за медицинске потребе;
фармацеутски препарати за негу коже; препарати за
третман
акни;
препарати
за
лечење
опекотина;фармацеутски препарати и супстанце за
лечење оштећене коже и ткива.
(111) 81314
(210) Ж- 2020-2232

(181) 16.12.2030.
(220) 16.12.2020.
(151) 28.09.2021.
(732) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска
158, 11000, Београд-Чукарица, RS
(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32,
11000, Београд
(540)

(531) 01.13.15; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12
(591) зелена и плава .
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
дезинфекциона средства; фластери, материјали за
завијање, санитарни препарати за употребу у
медицини; препарати за уништавање животињских
штеточина;
фунгициди;
хербициди.
Кл. 30: напици од кафе, какаоа, чоколаде или чаја;
житарице припремљене за људску исхрану,
коштуњаво воће, ароме за пића или храну.
(111) 81315
(210) Ж- 2021-739

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 28.09.2021.
(732) Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, 11070 ,
Novi Beograd, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун
(540)

TREZOR
(531) 03.13.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, зелена.
(511) Кл. 3: козметички препарати за негу коже;
балзами, осим за медицинске сврхе; креме, уља,
лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке
потребе.
ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
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Ж
(111) 81316
(210) Ж- 2021-139

(181) 28.01.2031.
(220) 28.01.2021.
(151) 28.09.2021.
(732) ESCO CONTROLPROJECT DOO
BEOGRAD, Аеродромска 88ц, 11000, Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.05; 24.17.07; 26.01.16; 27.01.06; 27.05.01;
27.05.22; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава.
(511) Кл. 11: апарати и инсталације за третирање
ваздуха; уређаји за пречишћавање и подизање
енергетског нивоа ваздуха; прочишћивачи ваздуха;
стерилизатори ваздуха; апарати за дезодорисање
ваздуха; апарати за хлађење ваздуха; апарати и
машине за пречишћавање ваздуха; грејачи ваздуха;
исушивачи
ваздуха;
овлаживачи
ваздуха;
одвлаживачи ваздуха; гермицидне лампе за
пречишћавање ваздуха; електрични апарати за
дезодорисање ваздуха; електрични пречишћивачи
ваздуха; електрични распршивачи освеживача
ваздуха; индустријски прочишћивачи ваздуха;
инсталације за филтрирање ваздуха; јединице за
прочишћавање ваздуха; јонизацијски апарати за
прочишћавање ваздуха; кућни прочишћивачи
ваздуха; машине за пречишћавање ваздуха;
пречишћивачи ваздуха, електрични; системи за
распршивање за освеживаче ваздуха; уређаји за
обраду ваздуха; уређаји за стерилизацију ваздуха;
филтери за ваздух за индустријске инсталације;
јединице за прочишћавање ваздуха за комерцијалну
употребу; јонизујући апарати за обраду ваздуха;
филтери за ваздух за пречишћиваче ваздуха.
Кл. 37: услуге инсталирања и поправљања апарата,
инсталација и уређаја за третирање вахдуха.
Кл. 40: услуге пречишћавања ваздуха; дезодорисање
ваздуха; освежавање ваздуха; прочишћавање ваздуха;
изнајмљивање опреме за пречишћавање ваздуха.
(111) 81317
(210) Ж- 2021-268
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(181) 18.02.2031.
(220) 18.02.2021.
(151) 28.09.2021.

(732) Боровница Клуб Агро Систем Ракари
Воћарство ДОО, Ракари б.б., Мионица, Ракари, RS
(740) Веселин Ђорђевић, Приморска 26, 11000,
Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.04; 26.01.05; 26.01.15;
26.01.21; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, плава, бела.
(511) Кл. 1: тресет (ђубриво); тресетне подгоге за
хортикултуру.
Кл. 22: вреће за узгајање биљака и дрвећа од
пластифициране мрежасте тканине.
Кл. 29: боровнице обрађене; боровнице смрзнуте;
боровнице
суве;
џемови
од
боровнице.
Кл. 31: боровнице свеже; саднице.
(111) 81318
(210) Ж- 2021-645

(181) 13.04.2031.
(220) 13.04.2021.
(151) 29.09.2021.
(732) Xiong Yinghui, Васе Пелагића 32, Београд, RS
(740) Адвокат Бојана Ћирић, Мирка Милојковића
49/4, Београд-Палилула
(540)

(531) 16.01.07; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 9: фотокопир апарати (фотографски,
електростатички, термички); звучници; електрични
каблови; пуњачи батерија; оптичке лампе;
рачунарска меморија, уређаји; батерије, електричне;
рачунари; тастатуре за рачунаре; монитори
(компјутерска опрема); миш (рачунарска, периферна
опрема); штампачи за рачунаре, слушалице; УСБ
прикључци; лаптоп рачунари.
(111) 81319
(210) Ж- 2021-635

(181) 09.04.2031.
(220) 09.04.2021.
(151) 29.09.2021.
(732) Добрица Јовановић, Булевар Револуције
041А, 11308, Бегаљица-Гроцка, RS

ЗИС / RS / IPO
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(540)

Domaća rakija SRCE DUNAVA
(511) Кл. 33: јабуковача; крушковача; шљивовица;
кајсијевача и остала жестока алкохолна пића од воћа.
(111) 81320
(210) Ж- 2021-931

(181) 25.05.2031.
(220) 25.05.2021.
(151) 29.09.2021.
(732) AGROMARKET d.o.o., Краљевачког батаљона
235/2, 34000, Крагујевац, RS
(540)

Ж
(732) PREDUZEĆE ZA IZRADU REKLAMA I
PRUŽANJE MARKETINŠKIH USLUGA CRAFT
MARKETING DOO SUBOTICA, Карађорђев пут
44/А, 24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Емил Сомер, Радничка 14, 21000,
Нови Сад
(540)

FEBA
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициде, хербициди, инсектициди.
(111) 81321
(210) Ж- 2020-895

(181) 27.10.2027.
(220) 27.10.2017.
(151) 29.09.2021.
(732) adp Gauselmann GmbH , Merkur-Allee 1-15 ,
32339 , Espelkamp , DE
(740) Адвокат Бојан Шундерић, Палмотићева 16а,
11000, Београд
(540)

Magic Roulette
(511) Кл. 9:
рачунарски софтвер; софтвер за
рачунаре и видео игре; софтвер за игре нарочито за
употребу на било којој рачунарској платформи,
укључујући уређаје за електронску забаву и конзоле
за игре; програми за рачунарске игре; видео игре
(софтвер); рачунарске игре које се пружају путем
глобалне рачунарске мреже или обезбеђују путем
мултимедијског електронског преноса или преноса
телекомуникационим или електронским путем или
путем интернета; рачунарске игре, софтвер за слободне
активности и рекреацију, видео игре и рачунарски
софтвер, сви пружени у виду медијума за чување
података; програми за покретање електричних и
електронских уређаја за игре, разоноду и/или забаву;
аутомати за лутрију; рачунарски софтвер за рачунарске
игре на интернету; мрежне игре (софтвер), нарочито за
мрежне игре клађења, мрежне наградне игре, мрежне
коцкарске игре, мрежне игре вештине и мрежне казино
игре; рачунарски софтвер у виду апликације за мобилне
уређаје и рачунаре; оперативни софтвер за рачунарске
игре; рачунарски софтвер за управљање играма
(колекција игара); колекције видео игара.
(111) 81322
(210) Ж- 2021-639

ЗИС / RS / IPO

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 29.09.2021.

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24
(591) CMYK-0,100,100,0; RGB- 255,0,0; HEX #
ED1C24
(511) Кл. 35: директан маркетинг; израђивање и
ажурирање
рекламног
материјала;
интернет
маркетинг; маркетиншке и промотивне услуге;
онлајн маркетинг; организовање догађаја, изложби,
сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и
рекламне потребе; припремање и постављање
реклама за друге; производња рекламног материјала;
пружање и изнајмљивање рекламног простора.
Кл. 40: дигитално штампање; дизајнерско штампање
за друге; офсет штампање; производња папира и
папирних производа по наруџбини; услуга 3Д
штампања за друге; услуге штампања папирне
галантерије; штампање имена и логотипа компаније
по наруџбини за промотивне и рекламне потребе на
производима
других;
штампање
рекламног
материјала; штампање украсних узорака на
пластичним фолијама и папиру за умотавање.
Кл. 42:
графички дизајн; графички дизајн
промотивног материјала; дизајн и одржавање
почетних страница на Интернету; дизајнирање веб
сајтова за рекламне потребе; дизајнирање визит
карти; услуге дизајна које се односе на штампани
материјал; услуге дизајна.
(111) 81323
(210) Ж- 2021-454

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 29.09.2021.
(732) DEPIL MEDIC SHOP DOO, Обилићев венац
18-20, 11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
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Ж
(540)

(540)

(531) 09.01.10; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.08
(591) розе, црна.
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; козметички сетови, козметичке креме,
козметички препарати за мршављење; гелови за
масажу који нису за медицинску употребу,
козметички препарати за негу коже; препарати за
негу ноктију; препарати за негу косе; парфимеријски
производи, етарска уља; уља за козметичку
употребу, лосиони за козметичку употребу.
Кл. 35: услуге малопродаје, велепродаје и онлајн
продаје козметичких и фризерских препарата,
дезинфекционих средстава, препарата и апарата за
педикир, маникир и депилацију.
Кл. 44: услуге салона лепоте, услуге фризерских
салона, масажа, терапеутске услуге.

(531) 07.15.05; 14.03.01; 26.04.09; 26.04.22; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела.
(511) 6: завртњи; шрафови; ексери; токчићи за
намештај; прозорски затварачи.
7: стартери; пригушивачи; цилиндри за моторе и
други делови мотора; електрични апарати за
чишћење и полирање; електрични апарати за
полирање ципела; електричне машине и апарате за
шампонирање и усисавање тепиха; апарати за
заваривање.
8: чекићи; длета и алати за гравирање; лопате,
грабуље, косе, виле, ашови, будаци; дршке за ручне
алате којима се ручно управља, као што су ножеви и
косе; пумпе којима се ручно управља; резане и
брусне плоче.
11: електричне лампе; гас лампе; лабораторијске
лампе; уљане лампе; уличне лампе; сиурносне лампе.
23: влакна фибергласа; еластични, гумени или
пластични конац за текстилну употребу; конац за
везење, крпљење и шивење, укључујући онај од
метала.

(111) 81324
(210) Ж- 2021-328

(181) 01.03.2031.
(220) 01.03.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) DVF Studio, LLC, 440 West 14th Street, New
York, New York 10014, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

STUDIO BY DIANE VON
FURSTENBERG
(511) Кл. 20: декоративни јастуци и подни јастуци.
Кл. 24:
чаршави, постељина, пешкири, и
прекривачи.
Кл. 27: теписи, ћилими.
(111) 81325
(210) Ж- 2020-1928

(181) 03.11.2030.
(220) 03.11.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) Wurth d.o.o. Beograd, Светог Саве 60в,
Београд-Сурчин, RS
(740) Адвокат Игор Стојичић, Прашка 41, Београд
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(111) 81326
(210) Ж- 2021-741

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200
Innovation Way,, 44316, Akron, Ohio, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

GOODYEAR SIGHTLINE
(511) Кл. 9:
електронски сензори за гуме и
телематски уређаји за употребу код праћења гума за
возила.
Кл. 42: услуге интелигентног система за гуме који
укључује надзор и анализу притиска, хабања и
температуре у гумама возила; софтвер као услуга
који укључује компјутерски софтвер који омогућава
прикупљање и анализу података о гумама возила;
платформа као услуга која укључује платформе
компјутерског софтвера које омогућавају сакупљање
и анализу података о гумама возила.
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Кл. 45: телематске услуге у возилима у виду
пружања информација које се тичу гума за возила.
(111) 81327
(210) Ж- 2021-590

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) Adria News d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 86п, 11070 Београд, RS
(540)

(531) 26.01.17; 26.01.18; 26.02.01; 26.04.10; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) плава боја: RGB 0,126, 255 / CMYK 77,52,0,0;
бела и црна
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл.
38:
телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.

Ж
(732) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg, LU
(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана
Ђинђића 8а, 11070, Београд
(540)

(531) 24.13.13; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03
(591) светло зелена-RGB 48, 204,153/ CMYK 67, 0,
55, 0; тамно зелена-RGB 20, 143, 103/CMYK
84,20,74,0
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.

(111) 81328
(210) Ж- 2020-2173

(181) 06.07.2030.
(220) 06.07.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska bb,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 01.03.13; 26.01.03; 27.05.24
(591) црна, сива, бела.
(511) Кл. 29: маргарин.
Кл. 30: мајонез.

(531) 02.09.01; 05.03.15; 06.19.11; 08.03.01; 08.03.09;
08.07.05; 19.03.01; 26.01.22; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, тамно плава, светло плава, зелена,
жута, бела, наранџаста;
(511) Кл. 29: павлака; кисела павлака; производи од
млека; кисела павлака за свежи сир.

(181) 04.12.2030.
(220) 04.12.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) BIMAL SUNCE d.o.o., Стапарски пут б.б.,
25000, Сомбор, RS
(740) Душан Л. Петошевић, Козјачка 15
(540)

(111) 81329
(210) Ж- 2021-622
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(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 30.09.2021.

(111) 81330
(210) Ж- 2020-1108

(111) 81331
(210) Ж- 2020-1112

(181) 06.07.2030.
(220) 06.07.2020.
(151) 30.09.2021.
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(732) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska b.b.,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 06.19.11; 08.03.01; 11.03.02; 19.03.01;
26.01.22; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, светло плава, тамно плава, зелена,
жута, бела
(511) Кл. 29:
јогурт; пића од млека [млеко
преовладава]; производи од млека; кисело млеко;
Кл. 30: Смрзнути јогурт;
(111) 81332
(210) Ж- 2020-1110

(181) 06.07.2030.
(220) 06.07.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska b.b.,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 06.19.11; 08.03.01; 11.03.02; 25.05.02;
26.01.22; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) бела, црвена, тамно плава, светло плава, зелена
и жута.
(511) Кл. 29: млеко.
(111) 81333
(210) Ж- 2020-1109
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(181) 06.07.2030.
(220) 06.07.2020.
(151) 30.09.2021.

(732) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska bb,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 06.19.11; 08.03.01; 11.03.02; 19.07.01;
26.01.22; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15
(591) бела, црвена, тамно плава, светло плава, зелена
и жута.
(511) Кл. 29:
јогурт; пића од млека [млеко
преовладава]; производи од млека; кисело млеко.
Кл. 30: смрзнути јогурт.
(111) 81334
(210) Ж- 2020-1107

(181) 06.07.2030.
(220) 06.07.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) Mliječna industrija d.o.o., Sarajevska bb,
Gradačac, BA
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.09.17; 06.19.11; 08.03.01; 08.07.05;
11.01.02; 19.03.01; 26.01.22; 27.05.07; 27.05.09;
27.05.13; 29.01.15
(591) црвена, тамно плава, светло плава, зелена, бела,
светло браон, жута.
(511) Кл. 29: павлака ; кисела павлака; производи од
млека.
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(111) 81335
(210) Ж- 2020-1865

(181) 26.10.2030.
(220) 26.10.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) Vulco Developpement S.A., Tour First 1, Place
des Saisons, , 92400 Courbevoie, FR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 26.04.12; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) жута, бела, тамно плава.
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; компоненте за возила, наиме,
точкови, наплатци за точкове, раткапне, вентили,
осовине за точкове, главчине точкова са диском,
завртњи за монтирање точкова, заптивачи, носачи
точкова, амортизери, преносни ремени, заштитне
пнеуматске опруге у случају удара, опруге за
вешање, моторске кућице, кочионе облоге и кочиони
системи, издувни лонци и каросерије за возила;
непнеуматске гуме за возила, моторцикле,
аутомобиле, авионе и остала возила; компоненте
пнеуматских гума; омотачи гума и унутрашње гуме;
лепљиве гумене закрпе за поправку унутрашњих
гума и гума; гусенице за возила; газишта за возила;
газишта за протектирање гума; материјал за
протектирање гума; опрема против клизања за гуме
возила; кочнице; црева за возила; тегови за
балансирање точкова возила; апарати за надувавање
гума за возила; опрема за гуме; делови за возила
направљени претежно од гуме; делови и опрема за
горе-поменуту робу.
Кл. 35:
рекламирање и промовисање гума,
унутрашњих гума, гусеница за возила, газишта за
возила, газишта за протектирање гума, точкова,
главчина точкова, раткапни, материјала за поправку
гума и унутрашњих гума и делова и опреме за
моторна возила; рекламирање и промовисање гума,
унутрашњих гума, гусеница за возила, газишта за
возила, газишта за протектирање гума, точкова,
главчина точкова, раткапни, материјала за поправку
гума и унутрашњих гума и делова и опреме за
моторна
возила
коришћењем
електронске
комуникационе мреже, интернета, екстранета,
интранета и ЛАН мрежа; услуге набавке које помажу
трећим странама да прибаве гуме, унутрашње гуме,
гусенице за возила, газишта за возила, газишта за
протектирање гума, точкове, главчине точкова,
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раткапне, материјале за поправку гума и
унутрашњих гума и делове и опрему за моторна
возила; услуге набавке које се пружају електронским
путем а помажу трећим странама да прибаве гуме,
унутрашње гуме, гусенице за возила, газишта за
возила, газишта за протектирање гума, точкове,
главчине точкова, раткапне, материјале за поправку
гума и унутрашњих гума и делове и опрему за
моторна возила; услуге малопродаје и велепродаје у
вези са гумама, унутрашњим гумама, гусеницама за
возила, газиштима за возила, газиштима за
протектирање гума, точковима, главчинама точкова,
раткапнама, материјалима за поправку гума и
унутрашњих гума и деловима и опремом за моторна
возила; прикупљање за потребе других различите
робе (не укључујући транспорт истих), наиме, гума,
унутрашњих гума гусеница за возила, газишта за
возила, газишта за протектирање гума, точкова,
главчина точкова, раткапни, материјала за поправку
гума и унутрашњих гума и/или делова и опреме за
моторна возила које пружају малопродајни објекти,
велепродајни аутлети, путем интернет страница или
телевизијских
продајних
канала;
пословне
консултације и саветовања у вези са гумама,
гусеницама за возила, газиштима за возила,
газиштима за протектирање гума, точковима,
главчинама точкова, раткапнама, материјалом за
поправку гума и унутрашњих гума и деловима и
опремом за моторна возила; услуге малопродајних
објеката за продају; малопродајне услуге у вези са
гумама; информације које се пружају путем
интернета а у вези са горе-поменутим; консултације
и информације у вези са горе-поменутим услугама;
пружање горе-поменутих услуга коришћењем
интернета и других електронских комуникационих
мрежа; комерцијалне услуге у вези са гумама, услуге
управљања у вези са гумама, вођење послова,
пословно управљање, рекламирање, канцеларијски
послови, консултације, помоћ у комерцијалном или
индустријском управљању, помоћ у комерцијалном
или индустријском управљању у вези са гумама,
презентацијом робе, промоцијом продаје, услугама
набавке за друге.
Кл. 37:
услуге гаража; монтажа, балансирање,
одржавање, подешавање (тјунинг) и поправка свих
врста возила; услуге сервисних станица за возила;
монтажа и уградња компоненти возила; дијагностика
возила; центри за тестирање и подешавање (тјунинг)
возила; услуге вуче; услуге прања и полирања
каросерија возила; протектирање и вулканизација
гума; монтажа точкова и гума; третмани за заштиту
возила од корозије; уградња и поправка
противпровалних аларма; пружање информација о
поправкама и одржавању; услуге поправки гума;
уградња гума; консултације, саветовања и
прибављање информација у вези са поправком,
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конструкцијом,
протектирањем,
састављањем,
одржавањем и монтажом гума, гусеница за возила,
газишта за возила, газишта за протектирање гума,
точковима, главчинама точкова и раткапнама;
консултације,
саветовања
и
прибављање
информација у вези са поправком и протектирањем
гума и унутрашњих гума коришћењем материјала за
поправку гума и унутрашњих гума; пружање горепоменутих услуга путем интерактивне базе података,
интернета, и електронским комуникационих мрежа;
услуге пружања консултација, информација и савета
који се тичу или су у вези са горе-поменутим
услугама; информације обезбеђене на интернету или
другим електронским комуникационим мрежама у
вези са горе-поменутим услугама; техничке услуге у
вези са гумама; репуслуге поправки; услуге монтаже
гума и делова за возила; услуге одржавања;
тецтехничка подршка;
инсталирање машина;
одржавање возила; одржавање моторних возила;
поправка
моторних
возила.
Кл. 42: услуге за даваоце и примаоце франшиза,
наиме, пружање техничког, организационог и
комерцијалног знања и искуства.
(111) 81336
(210) Ж- 2020-1643

(181) 28.09.2030.
(220) 28.09.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3, 11000,
Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.08; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.08
(591) љубичаста, наранџаста, плава, црна
(511) Кл. 5: алкохол за фармацеутске намене;
алкохоли за топикалну употребу; аналгетици;
анестетици; антибактеријска средства за прање руку;
антибактеријска
средства
за
чишћење;
антибактеријски
препарати;
антисептички
препарати; балзами за медицинску примену;
биолошки препарати за употребу у медицини;
биолошки реагенси за медицинску употребу;
биотехнолошки препарати за медицинску употребу;
вишенаменске медицинске антибиотске креме; газа
за медицинску употребу; дезинфекциона средства;
дијагностички агенси, препарати и супстанце за
медицинске потребе; завоји, медицински; контрастна
средства за употребу са медицинском опремом;
контрастна средства за употребу са медицинском
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опремом;
крв
за
медицинску
употребу;
фармацеутски и медицински препарати; лекови за
медицинску употребу; матичне ћелије за медицинске
намене; хируршки имплантати узгојени из матичних
ћелија; хируршки имплантати од живих ткива;
културе биолошких ткива за медицинске намене;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; дијететски додаци за људе;
реагенси за употребу у медицинском генетском
тестирању; фармацеутски препарати за лечење
хормоналних поремећаја; фармацеутски препарати и
супстанце за употребу у гинекологији.
Кл. 10:
хируршки и медицински апарати и
инструменти; апарати за генетско тестирање за
медицинске сврхе; апарати за обнављање матичних
ћелија за употребу у медицини; апарати за клиничку
дијагнозу; апарати за тестирање крви; бочице са
капаљком за употребу у медицини; вагинални
дилататори; вагинални шприцеви; гинеколошки
апарати и инструменти; дигитални топломери за
медицинску употребу; дилататори за материцу;
ендоскопски уређаји за медицинске потребе;
заштитне рукавице за медицинске потребе; игле за
медицинску употребу; инструменти за убризгавање
без игала; хируршки материјали за зашивање; кесе за
прикупљање крви за медицинску употребу; ласери за
хируршке потребе; медицински инструменти за
резање ткива; медицински уређаји за испирање;
медицински уређаји за увођење фармацеутских
препарата у људско тело; ножеви за медицинске
потребе; опрема за заштиту од рендгенског зрачења,
за медицинску употребу; песари за контрацепцију и
подржавање материце; скалпели; уређаји за
неинвазивну хирургију; ултразвучни апарати у
медицинске сврхе; ултразвучни дијагностички
уређаји за медицинску употребу; уређаји за
дијагностичко сликање за медицинске потребе;
хигијенске маске за медицинску употребу; шприцеви
за медицинску употребу; шприцеви са иглама за
вишекратну употребу.
Кл. 44:
медицинске услуге; медицинске и
здравствене услуге; акушерске и гинеколошке
услуге; амбулантна медицинска нега; болничке
услуге; генетско саветовалиште; генетско тестирање
у медицинске сврхе; дерматолошке услуге; ДНК
тестирање у медицинске сврхе; медицинске услуге у
вези са вађењем, третирањем и обрадом матичних
ћелија; медицинске услуге у вези са вађењем,
третирањем и обрадом људске крви, крви из пупчане
врпце, људских ћелија, матичних ћелија и коштане
сржи; здравствена и козметичка нега за људе;
изнајмљивање медицинске опреме; израда извештаја
који се односе на медицинска питања; информисање
пацијената о употреби лекова; консултантске и
информативне услуге у вези са медицинским
ЗИС / RS / IPO
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производима; консултантске и информативне услуге
у вези са фармацеутским производима; медицинска
помоћ; медицинска нега; медицинске и здравствене
услуге; медицинске и здравствене услуге у
клиникама; медицинске консултације; медицински
скрининг; медицинско саветовање; медицинско
тестирање; обављање медицинских прегледа;
пластична хирургија; припрема рецепата у
апотекама; пружање медицинских информација;
услуге лабораторијске анализе у вези са лечењем
особа;
услуге
лекара;
услуге
медицинске
дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге
телемедицине; услуге центара за рехабилитацију;
услуге медицинске анализе у медицинским
лабораторијама у вези са лечењем особа;
фармацеутски савети; физикална терапија.
(111) 81337
(210) Ж- 2020-2234

(181) 16.12.2030.
(220) 16.12.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) Љубомир Суботин, Хајдук Вељкова 7,
Нови Сад, RS
(740) Адвокат Игор Врећа, Игњата Павласа 2-4,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.01.25; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.13
(591) плава, црна, бела.
(511) Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру;
апарати за видео игре; игре; апарати за игре; машине
за видео игре; преносиве видео игре са дисплејем од
течних кристала; џојстици; конзоле за видео игре;
ручне конзоле.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности;
организовање такмичења; пружање услуга у области
забаве и разоноде; организовање спортских
такмичења; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; изнајмљивање опреме за играње.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера.
(111) 81338
(210) Ж- 2021-798

(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(300) 40-2021-0043611 04.03.2021. KR.
ЗИС / RS / IPO
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(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

GENESIS
(511) Кл. 36: услуге финансирања за аутомобиле;
финансирање на рате за аутомобиле; зајмови на рате
за аутомобиле; финансирање куповине аутомобила
на лизинг; посредничке услуге у вези са куповином
аутомобила уз закуп; финансирање лизинга
аутомобила; консултантске и посредничке услуге у
вези са осигурањем возила; услуге осигурања
аутомобила; консултације у вези осигурања возила;
услуге осигурања возила; информације о осигурању
возила; информације о осигурању аутомобила;
посредовање у осигурању возила; одређивање стопе
осигурања возила; процене аутомобила; процена
половних аутомобила; пружање информација које се
односе
на
процену
половних
аутомобила;
организовање новчаних прикупљања.
(111) 81339
(210) Ж- 2021-783

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) Premium Pharma DOO Novi Sad, Валентина
Водника 23, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Невена Тепавац, Булевар ослобођења
бр. 78, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 29.01.07
(591) браон, жута.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; витамински
препарати; дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; додаци исхрани; додаци
исхрани са козметичким дејством.
Кл. 35: рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; непосредно оглашавање
путем поште; дистрибуција узорака; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање;
рекламирање на радију; рекламирање преко
телевизије; маркетиншка истраживања; рекламирање
слањем наруџбеница; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
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Ж
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; писање
рекламних
текстова;
маркетинг;
оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
пружање пословних информација путем интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања;
циљни маркетинг; оглашавање на отвореном.
(181) 22.04.2031.
(220) 22.04.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE NS-BOMI DOO OBRENOVAC, Војводе
Мишића 121, 11500, Обреновац, RS
(740) Адвокат Никола Петровић, Алексе Ненадовића
31/10, 11000, Београд
(540)
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(740) Бијелић Катарина, адвокат, Сазонова 73,
11000, Београд
(540)

(111) 81340
(210) Ж- 2021-706

(531) 25.03.11; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.04
(591) Плава Пантоне 2746Ц Плава Пантоне 639Ц
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; препарати за уклањање шминке;
препарати за уклањање лака; препарати за чишћење;
тоалетни
производи;
шампони;
козметички
препарати за негу коже; марамице натопљене са
козметичким лосионима; марамице натопљене
препаратима за скидање шминке; марамице за бебе
натопљене препаратима за чишћење.
Кл. 16: кухињски убруси; папирни убруси за руке;
убруси за лице од папира; убруси од папира;
хигијенски папирни убруси за руке; папирне навлаке
за даске за тоалет шоље; папирне облоге за тоалетне
шоље; ролне тоалет папира; тоалет папир; грубе
папирнате марамице за козметичку употребу;
марамице од папира; марамице од папира за
козметичку употребу; марамице од папира за
чишћење; папирне марамице; папирне марамице за
уклањање
шминке;
целулозне
марамице.
Кл. 35:
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем, канцеларијски послови.
(111) 81341
(210) Ж- 2021-780

(181) 05.05.2031.
(220) 05.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) ALBA LENS DOO BEOGRAD, Зрмањска 1 А,
локал 4, 11 000, Београд, Чукарица, RS

186

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.08
(591) црна
(511) Кл. 9: наочаре; рамови за наочаре; наочаре за
сунце.
(111) 81342
(210) Ж- 2021-689

(181) 19.04.2031.
(220) 19.04.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) Слободан Вујковић Ламић, Озренска 52,
24000, Суботица, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Кл. 5: витамински препарати; додаци исхрани;
казеин као додатак исхрани; протеини као додатак
исхрани; акаи прах као додатак исхрани; фластери са
витаминским додацима; додаци исхрани са
козметичким дејством.
Кл. 30: двопек; бисквити, суви колачићи; кекс;
препарати од житарица; чоколада; слаткиш;
корнфлекс; кукуруз не пахуљице; сладолед;
палачинке; природни заслађивачи; храна на бази
овса; овсене пахуљице; пића на бази какаоа;
пића на бази чоколаде; високопротеински барови
(чоколадице) на бази житарица; намази на бази
чоколаде; чололадни намази који садрже лешник
Кл. 32: безалкохолна пића; пилуле за газирање пића;
изотоници; напици за спортисте обогаћени
протеином; безалкохолна пића; енергетска пића.
(111) 81343
(210) Ж- 2021-797

(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 30.09.2021.

(300) 81977 16.11.2020. JM.
(732) Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road Bethesda, , Maryland 20817,, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
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(540)

(531) 27.05.13; 27.05.22
(511) Кл. 35: управљање подстицајним наградним
програмом који омогућава члановима да искористе
бодове за смештај и робе, услуге и искуства у вези са
путовањима; управљање подстицајним наградним
програмом који омогућава члановима да искористе
бодове за награде које се нуде кроз друге програме
лојалности; промоција услуга у вези са хотелима,
ресортима, изнајмљивањем возила, тајмшерингом,
путовањима и одморима кроз подстицајне наградне
програме; пословна организација, управљање и
надгледање наградних програма.
Кл. 36:
услуге тајмшеринга некретнина у виду
подстицајних наградних програма; услуге листинга,
изнајмљивања и лизинга некретнина за становање,
апартмана, соба у кућама, домова за одмор и вила у виду
подстицајних наградних програма; издавање кредитних
картица; услуге ауторизације, верификације, процесирања
плаћања и трансакција по кредитним картицама.
Кл. 43: хотелске услуге у виду подстицајних наградних
програма; услуге резервација хотела за друге.
(111) 81344
(210) Ж- 2021-553

(181) 31.03.2031.
(220) 31.03.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ,
ГУЧА, Трг Слободе б.б., 32230, Лучани, Гуча, RS
(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд
(540)

(531) 22.01.06; 26.01.16; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.24; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 16:
бележнице; бележнице, нотеси;
билтени [штампани материјал]; блокови за белешке;
брошуре; вишенаменске пластичне кесе; врећице од
папира за паковање; годишњи планери; дописнице за
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најаву посебних догађаја; дописнице, разгледнице;
заставе и троугласте заставице од папира; зидни
календари; изложбене кутије од папира или картона;
инструменти за писање; календари; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; канцеларијски прибор
за писање; картон; картонске или папирне кутије за
поклоне; кесе од папира за паковање; књиге;
књиговезачки материјал; коверте; кожни омоти за
роковнике; летци, флајери; налив пера и хемијске
оловке [канцеларијски прибор]; папир; папирне или
пластичне кесице за поклоне; папирне кесе; папирни
плакати;
проспекти;
разгледнице;
распореди
догађања за посебне прилике; рекламни натписи од
папира; рекламни натписи од папира или картона;
роковници; торбе [омоти, врећице] од папира или
пластике, за паковање робе; туристички водичи;
урамљени постери; фотографије; хемијске оловке;
штампане брошуре; штампане ствари; штампани
билтени; штампани водичи; штампани календари;
штампани флајери.
Кл. 18: кишобрани и сунцобрани; кожа и имитација
коже; кожне футроле; кожни новчаници; ранчеви;
торбе као сувенири.
Кл. 21:
бисте од кристала, финог порцелана,
керамике, теракоте, печене глине, стакла или
порцелана; бисте од печене глине; бисте од
порцелана; бојена стакларија; вазе; врчеви и кригле;
глинене посуде; глинене шоље; грнчарија; гумени
подметачи за чаше; земљане статуе; земљано посуђе;
зидни плочасти украси од глине; зидни плочасти
украси од керамике; зидни плочасти украси од
кристала; зидни плочасти украси од порцелана;
зидни плочасти украси од стакла; керамика за
употребу у домаћинству; керамичке бисте;
керамичке вазе; керамичке кригле за пиво;
керамичке посуде; керамичке скулптуре; керамичке
фигуре; керамичке шоље; керамички кипови;
керамички судови; керамички тањири [стони
предмети]; керамички ћупови; керамички украси;
кристал [стакларија]; кућни и кухињски прибор;
кухињске даске за сецкање; кухињске посуде;
кухињско посуђе; мали врчеви; пехар-чаше; плакете
од порцелана, керамике, печене глине или стакла;
пластичне боце; пластичне посуде; пљоске;
подметачи од неплеменитих метала за чаше;
порцеланска роба; порцеланске бисте; порцеланске
велике шоље; порцеланске статуе; порцеланске
фигурице; порцелански украси; послужавници;
посуде за пиће; посуде [чиније]; посуђе; свећњаци;
сервиси [посуђе]; стакларија, порцелан и грнчарија;
стаклене украсне чаше; стаклене фигурице; стаклени
трофеји; украсни тањири; украсно посуђе од
порцелана; фигурице од кристала; фигурице од
обојеног стакла; фигурице од печене глине;
фигурице од порцелана.
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Ж
Кл. 25: везена одећа; вунена одећа; горњи делови
одеће за децу; горњи делови одеће за жене; горњи
делови одеће за мушкарце; готова, конфекцијска
одећа; дрвена обућа; дресови [одећа]; женска обућа;
капе; мајице; мајице са штампом; мараме, шалови;
мушка и женска обућа; обућа; одећа; одећа, обућа,
покривала за главу; штрикани горњи комади одеће.
Кл. 33:
алкохолна пића; жестока пића.
Кл. 34: артикли за пушаче; кутије за цигаре;
пепељаре за пушаче; пушачки реквизити; упаљачи за
цигарете; шибице.
Кл. 41:
вођење забавних активности; вођење
забавних догађаја; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење забавних догађаја уживо и
филмских фестивала; вођење културних догађаја;
договарање, реализација и организација концерата;
забава у виду извођења вокалних дела уживо; забава
у виду извођења плесних садржаја уживо; забава у
виду извођења уживо аудио и визуелних дела; забава
у виду концертних наступа; забава у виду музичких
извођења уживо; забава у виду наступа музичких
вокалних група; забава у виду наступа музучких
група; забава у виду наступа певача; забава у виду
наступа симфонијских оркестара; забава у виду
наступа уживо; забава у виду наступа уживо од
стране музичких оркестара; забава у виду
оркестарских наступа;
забавне
и културне
активности;
издавање
брошура;
издавање
електронских публикација; издавање проспеката;
информације које се односе на образовање и забаву;
културне активности; објављивање памфлета;
омогућавање коришћења простора и опреме за
наступе; организација и вођење културних и
рекреативних
активности;
организација
и
договарање музичких догађаја и других културних и
уметничких догађаја; организација и представљање
наступа уживо; организација и представљање
приредби, такмичења, игара, концерата и забавних
догађаја; организација представа и концерата;
организовање догађаја из области културе;
организовање етно фестивала у забавне или културне
сврхе;
организовање
забавних
догађаја;
организовање
забавних
догађаја
уживо;
организовање забавних наступа; организовање
забавних приредби; организовање и вођење догађаја
из области културе; организовање и вођење забавних
активности; организовање и вођење забавних
догађаја; организовање и вођење забавних догађаја
уживо; организовање и вођење музичких концерата;
организовање игара и такмичења; организовање и
извођење наступа; организовање и спровођење
концерата; организовање концерата; организовање
културних и уметничких догађаја; организовање
музичких догађаја који се изводе уживо у забавне
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сврхе;
организовање
музичких
концерата;
организовање
музичких
наступа
уживо;
организовање такмичења; организовање такмичења и
свечаности доделе награда; организовање такмичења
[образовних или забавних]; пружање информација у
вези са забавом, музиком, наступима уживо и
забавним догађајима.
Кл. 43:
изнајмљивање објеката за банкете и
друштвена окупљања
за посебне прилике;
изнајмљивање привременог смештаја; изнајмљивање
просторија за друштвена окупљања; изнајмљивање
шатора; изнајмљивање штандова за сајмове;
обезбеђивање објеката за банкете и друштвене
догађаје за посебне прилике; организовање и
пружање привременог смештаја; пансионске услуге;
привремени смештај; припрема хране и пића;
пружање информација о смештају преко интернета;
пружање информација о услугама привременог
смештаја; пружање информација о услугама
ресторана; пружање информација о хотелима;
пружање информација преко интернета у вези са
резервацијом смештаја; пружање информација преко
интернета у вези са хотелским резервацијама;
резервација привременог смештаја путем интернета;
резервација привременог смештаја у хотелима и
пансионима; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештаја; услуге пружања информација
о ресторанима и баровима.
(111) 81345
(210) Ж- 2021-550

(181) 30.03.2031.
(220) 30.03.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ,
ГУЧА, Трг Слободе бб, 32230, Лучани, Гуча, RS
(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд
(540)

(531) 22.01.06; 27.01.06; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 16:
бележнице; бележнице, нотеси;
билтени [штампани материјал]; блокови за белешке;
брошуре; вишенаменске пластичне кесе; врећице од
папира за паковање; годишњи планери; дописнице за
најаву посебних догађаја; дописнице, разгледнице;
заставе и троугласте заставице од папира; зидни
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календари; изложбене кутије од папира или картона;
инструменти за писање; календари; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; канцеларијски прибор
за писање; картон; картонске или папирне кутије за
поклоне; кесе од папира за паковање; књиге;
књиговезачки материјал; коверте; кожни омоти за
роковнике; летци, флајери; налив пера и хемијске
оловке [канцеларијски прибор]; папир; папирне или
пластичне кесице за поклоне; папирне кесе; папирни
плакати;
проспекти;
разгледнице;
распореди
догађања за посебне прилике; рекламни натписи од
папира; рекламни натписи од папира или картона;
роковници; торбе [омоти, врећице] од папира или
пластике, за паковање робе; туристички водичи;
урамљени постери; фотографије; хемијске оловке;
штампане брошуре; штампане ствари; штампани
билтени; штампани водичи; штампани календари;
штампани флајери.
Кл. 18: кишобрани и сунцобрани; кожа и имитација
коже; кожне футроле; кожни новчаници; ранчеви;
торбе као сувенири.
Кл. 21:
бисте од кристала, финог порцелана,
керамике, теракоте, печене глине, стакла или
порцелана; бисте од печене глине; бисте од
порцелана; бојена стакларија; вазе; врчеви и кригле;
глинене посуде; глинене шоље; грнчарија; гумени
подметачи за чаше; земљане статуе; земљано посуђе;
зидни плочасти украси од глине; зидни плочасти
украси од керамике; зидни плочасти украси од
кристала; зидни плочасти украси од порцелана;
зидни плочасти украси од стакла; керамика за
употребу у домаћинству; керамичке бисте;
керамичке вазе; керамичке кригле за пиво;
керамичке посуде; керамичке скулптуре; керамичке
фигуре; керамичке шоље; керамички кипови;
керамички судови; керамички тањири [стони
предмети]; керамички ћупови; керамички украси;
кристал [стакларија]; кућни и кухињски прибор;
кухињске даске за сецкање; кухињске посуде;
кухињско посуђе; мали врчеви; пехар-чаше; плакете
од порцелана, керамике, печене глине или стакла;
пластичне боце; пластичне посуде; пљоске;
подметачи од неплеменитих метала за чаше;
порцеланска роба; порцеланске бисте; порцеланске
велике шоље; порцеланске статуе; порцеланске
фигурице; порцелански украси; послужавници;
посуде за пиће; посуде [чиније]; посуђе; свећњаци;
сервиси [посуђе]; стакларија, порцелан и грнчарија;
стаклене украсне чаше; стаклене фигурице; стаклени
трофеји; украсни тањири; украсно посуђе од
порцелана; фигурице од кристала; фигурице од
обојеног стакла; фигурице од печене глине;
фигурице од порцелана.
Кл. 25: везена одећа; вунена одећа; горњи делови
одеће за децу; горњи делови одеће за жене; горњи
делови одеће за мушкарце; готова, конфекцијска
ЗИС / RS / IPO

Ж
одећа; дрвена обућа; дресови [одећа]; женска обућа;
капе; мајице; мајице са штампом; мараме, шалови;
мушка и женска обућа; обућа; одећа; одећа, обућа,
покривала за главу; штрикани горњи комади одеће.
Кл. 33:
алкохолна пића; жестока пића.
Кл. 34: артикли за пушаче; кутије за цигаре;
пепељаре за пушаче; пушачки реквизити; упаљачи за
цигарете; шибице.
Кл. 41: вођење забавних активности; вођење забавних
догађаја; вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење забавних
догађаја уживо и филмских фестивала; вођење
културних догађаја; договарање, реализација и
организација концерата; забава у виду извођења
вокалних дела уживо; забава у виду извођења плесних
садржаја уживо; забава у виду извођења уживо аудио и
визуелних дела; забава у виду концертних наступа;
забава у виду музичких извођења уживо; забава у виду
наступа музичких вокалних група; забава у виду наступа
музучких група; забава у виду наступа певача; забава у
виду наступа симфонијских оркестара; забава у виду
наступа уживо; забава у виду наступа уживо од стране
музичких оркестара; забава у виду оркестарских
наступа; забавне и културне активности; издавање
брошура; издавање електронских публикација; издавање
проспеката; информације које се односе на образовање и
забаву; културне активности; објављивање памфлета;
омогућавање коришћења простора и опреме за наступе;
организација и вођење културних и рекреативних
активности; организација и договарање музичких
догађаја и других културних и уметничких догађаја;
организација и представљање наступа уживо;
организација и представљање приредби, такмичења,
игара, концерата и забавних догађаја; организација
представа и концерата; организовање догађаја из области
културе; организовање етно фестивала у забавне или
културне сврхе; организовање забавних догађаја;
организовање забавних догађаја уживо; организовање
забавних наступа; организовање забавних приредби;
организовање и вођење догађаја из области културе;
организовање и вођење забавних активности;
организовање и вођење забавних догађаја; организовање
и вођење забавних догађаја уживо; организовање и
вођење музичких концерата; организовање игара и
такмичења; организовање и извођење наступа;
организовање и спровођење концерата; организовање
концерата; организовање културних и уметничких
догађаја; организовање музичких догађаја који се изводе
уживо у забавне сврхе; организовање музичких
концерата; организовање музичких наступа уживо;
организовање такмичења; организовање такмичења и
свечаности доделе награда; организовање такмичења
[образовних или забавних]; пружање информација у вези
са забавом, музиком, наступима уживо и забавним
догађајима.
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Ж
Кл. 43: изнајмљивање објеката за банкете и друштвена
окупљања за посебне прилике; изнајмљивање
привременог смештаја; изнајмљивање просторија за
друштвена
окупљања;
изнајмљивање
шатора;
изнајмљивање штандова за сајмове; обезбеђивање
објеката за банкете и друштвене догађаје за посебне
прилике; организовање и пружање привременог смештаја;
пансионске услуге; привремени смештај; припрема хране
и пића; пружање информација о смештају преко
интернета; пружање информација о услугама
привременог смештаја; пружање информација о услугама
ресторана; пружање информација о хотелима; пружање
информација преко интернета у вези са резервацијом
смештаја; пружање информација преко интернета у вези
са хотелским резервацијама; резервација привременог
смештаја путем интернета; резервација привременог
смештаја у хотелима и пансионима; резервисање
пансиона; резервисање привременог смештаја; услуге
пружања информација о ресторанима и баровима.
(111) 81346
(210) Ж- 2021-789

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott
Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SAL CURB
(511) Кл. 5: биостатски антимикробни препарати за
третирање бактерија, плесни, буђи, алги и гљивица и
спречавање развоја тих организама; антимикробни
препарати за спречавање микробиолошке разградње у
храни, пићима, храни за животиње и фармацеутским
производима, антимикробни препарати за спречавање
плесни, буђи и бактерија; антивиротици.
(111) 81347
(210) Ж- 2021-700

(181) 21.04.2031.
(220) 21.04.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) JOBS.BG EOOD, 26 Raiko Aleksiev Str., Bl. 3,
Entr. 2, Ground floor, 1113, Sofia, BG
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060,
Београд
(540)
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(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01
(591) наранџаста.
(511) Кл. 35: вођење трговачких сајмова у области
аутомобила; оглашавање аутомобила за продају на
интернету; пружање информација на интернету о
продаји аутомобила; оглашавање; услуге оглашавања
и маркетинга које се пружају преко друштвених
мрежа; онлајн оглашавање на рачунарској мрежи;
услуге дизајнирања страница у рекламне сврхе;
оглашавање плаћањем по клику; ажурирање
рекламног материјала; објављивање рекламних
текстова; писање рекламних текстова; обрада текста;
постављање реклама за друге; дистрибуција
рекламних
и
комерцијалних
обавештења;
изнајмљивање рекламног простора; консултантске
услуге везане за комуникационе стратегије за
оглашавање; пружање корисничких рецензија у
комерцијалне
и рекламне
сврхе;
пословно
управљање за пружаоце услуга самосталних
делатности; пружање пословних информација преко
вебсајта; пружање комерцијалних и пословних
контактних информација; обавештења о пословима;
пружање корисничких оцена у комерцијалне и
рекламне сврхе; маркетинг; организовање и вођење
маркетиншких догађаја; организовање и вођење
рекламних догађаја; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; организовање догађаја, изложби, сајмова и
приредби у комерцијалне, промотивне и рекламне
сврхе;
прикупљање
статистичких
података;
анализирање статистичких података о истраживању
тржишта; проучавање тржишта; бизнис истраге;
истраживање тржишта; пословна истраживања;
услуге оглашавања у вези за продајом личне
имовине; омогућавање онлајн тржишног простора за
купце и продавце роба и услуга.
Кл. 38: форуми (причаонице) на интернет мрежама;
пружање соба за ћаскање на интернету за пренос
порука, коментара и мултимедијалног садржаја
између корисника; пружање соба за ћаскање на
интернету за друштвене мреже; услуге форума за
друштвене мреже; пружање онлајн форума за пренос
порука између корисника рачунара; електронска
комуникација путем соба за ћаскање, линија за
ћаскање и интернет форума; телекомуникационе
услуге које се пружају на платформама и порталима
на интернету и другим медијима; пренос порука и
слика посредством рачунара; услуге интерактивне
комуникације; услуге телекомуникационог портала;
омогућавање приступа платформама и порталима на
интернету; пренос подкаст садржаја; омогућавање
онлајн приступа мултимедијалним садржајима;
омогућавање
корисницима
да
приступе
претраживачима; омогућавање корисницима да
приступе
глобалној
рачунарској
мрежи
и
интернетским страницама које садрже информације
о широком спектру тема; преношење електронске
ЗИС / RS / IPO
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поште; услуге електронских огласних табли
(телекомуникацијске услуге); електронске поруке;
прослеђивање порука свих врста на интернетске
адресе (размена порука путем интернета); струјање
аудиоматеријала,
визуелних
материјала
и
аудиовизуелних
материјала
путем
глобалне
рачунарске мреже; преношење вести и информација
о актуелним догађајима; преношење вести
агенцијама за објављивање вести; електронско
преношење вести; услуге новинских агенција.
Кл. 41:
организовање забавних догађаја;
организовање културних догађаја; организовање
едукативних догађаја; организовање забавних
костимираних
догађаја;
планирање
забава
(разонода); услуге клубова (забавне или образовне);
услуге звучног инжењеринга за догађања; услуге
уређивања видео записа за догађања; услуге
техничара за расвету за догађања; организација и
вођење забавних манифестација уживо; организација
и вођење дегустација вина у забавне сврхе;
организација и вођење концерата; омогућавање
корисничких рецензија за забавне и културне сврхе;
омогућавање информација у области забаве;
организовање спортских такмичења; организовање
такмичења (образовних или забавних); пружање
онлајн забаве у облику турнира; услуге резервација
карата и букирања за образовне, забавне и спортске
активности и догађаје; пружање електронских
публикација на интернету, које се не могу
преузимати; онлајн публиковање електронских
књига и часописа; објављивање текстова, осим
рекламних; услуге графичке обраде, осим за
рекламне сврхе; објављивање приручника за обуку;
пружање обуке; пружање онлајн обуке; организација
и извођење семинара; услуге информативног
извештавања; удружено извештавање; фотографске
репортаже; издавање електронских новина онлајн.
Кл. 42: софтвер као услуга [саас]; услуге провере
аутентичности корисника технологијом јединствене
пријаве за онлајн софтверске апликације; услуге
програмирања рачунара за складиштење података;
услуге програмирања рачунара за сигурност
електронских података; дизајнирање и развијање
система за развој система за унос, излаз, обраду,
приказивање и складиштење података; инсталирање,
одржавање, ажурирање и надградња рачунарског
софтвера; електронско складиштење података;
пружање рачунарске опреме за електронско
складиштење
дигиталних
података;
услуге
енкрипције и декодирања података; засејавање
облака; рачунарство у облаку; програмирање
софтвера за интернет платформе; планирање,
дизајнирање, развијање и одржавање онлајн
вебсајтова за трећа лица, пружање услуга
претраживача интернета са посебним могућностима
претраживања; дизајнирање и развијање софтвера за
ЗИС / RS / IPO
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увоз и управљање подацима; развијање рачунара;
пружање услуга претраживача за интернет;
омогућавање привременог коришћења оперативног
софтвера без могућности преузимања за приступ и
употребу
мреже
рачунарства
у
облаку;
изнајмљивање рачунарског софтвера; изнајмљивање
рачунарског хардвера; изнајмљивање веб сервера;
изнајмљивање оперативног софтвера за приступање
и коришћење рачунарске мреже у облаку;
платформе; платформе као услуга [паас]; хостинг
платформи на интернету; хостинг база података;
хостинг сервера; хостинг рачунарских страница [веб
сајтова]; хостинг дигиталног садржаја на интернету;
услуге интерактивног хостинга које дозвољавају
корисницима да објављују и деле другима сопствене
садржаје и слике онлајн; управљање информатичким
пројектима; интеграција рачунарских система и
мрежа;
управљање
правима
корисника
на
рачунарским мрежама; администрација сервера;
даљински надзор рачунарских система.
(111) 81348
(210) Ж- 2021-788

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott
Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне
материје; смеше за гашење пожара и за спречавање
пожара; препарати за каљење и заваривање; материје
за штављење животињске коже и крзна; лепкови за
индустријску употребу; гитови и друге материје за
пуњења; компост, стајска ђубрива, ђубрива;
биолошки препарати за употребу у индустрији и
науци; тензиди за индустријску примену; тензиди за
употребу у производњи хране за животиње;
антиоксиданси
за
употребу
у
производњи
прехрамбених производа; антиоксиданси за употребу
у производњи додатака исхрани; антиоксиданти за
употребу у производњи козметике; антиоксиданси у
производњи пића; хемијски адитиви; хемијски
адитиви за намирнице; хемијски адитиви за храну;
хемијски адитиви за уља; хемијски адитиви за
прераду меса; хемијске супстанце за употребу као
додаци силажи; хемијски адитиви за употребу у
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Ж
производњи хране; адитиви за употребу у припреми
хране за животиње (хемијска или органска
једињења); хемијски адитиви као везива у
пелетираној храни за животиње; хемијски адитиви за
употребу у производњи тканина; ензими за научне
сврхе; ензими за прераду платна; ензими за храну и
пића; ензими за индустрију хране; ензими за
употребу у виду везива; ензими за употребу у
ферментацији; ензими за употребу у прехрамбеним
производима; ензими за пекарску индустрију;
ензими који нису за медицинску или ветеринарску
употребу; ензими за употребу у производњи
нутрацеутика; ензими за употребу у производњи
хране за кућне љубимце; ензими који поспешују
пробаву за употребу у производњи хране за
животиње; киселине за употребу у припреми хране
за животиње; адитиви за употребу у производњи
хране за животиње (хемијска или органска
једињења); мешавине хемикалија и микроорганизама
за повећање хранљиве вредности сточне хране [осим
за ветеринарску употребу]; конзерванси за храну за
животиње [хемијски]; хемијски препарати за
спречавање настанка буђи.
Кл. 5: дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинску или ветеринарску употребу; дијететски
додаци исхрани за људе и животиње; дезинфекциона
средства; средства за примену у облику спољашњег
слоја таблета који олакшавају унос додатака
исхрани; хемикалије са антимикробним својствима
(медицинске или ветеринарске); адитиви за сточну
храну у ветеринарске сврхе; минерални додаци
намирницама за животињску исхрану; антимикробни
препарати за спречавање микробиолошке разградње;
хемикалије са антимикробним својствима за
медицинске или ветеринарске сврхе; ензими за
ветеринарску употребу; дијететски и хранљиви
додаци; дијететски додаци исхрани за људе и
животиње; дијететски додаци за животиње;
витаминско минерални додаци исхрани за кућне
љубимце; нутрицеутици као додаци исхрани;
хранљиви додаци сточној храни; хранљиви додаци
исхрани за прехрамбене производе за животиње
[медицински]; ветеринарске вакцине; инхибитори
раста микроба; пробиотски бактеријски препарати;
пробиотске
бактеријске
формулације
за
ветеринарску употребу.
Кл. 29:
прерађене алге за људску употребу.
Кл. 31: сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне
биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за
садњу; живе животиње; храна и пића за животиње;
слад; храна за животиње; пелетирана храна за
животиње; намирнице и сточна храна за животиње;
алге за људску или животињску исхрану.
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(111) 81349
(210) Ж- 2021-786

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) KEMIN INDUSTRIES, INC., 1900 Scott
Avenue, Des Moines, Iowa 50317, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Toxfin
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
пољопривреди, хортикултури и шумарству; хемијске
супстанце за конзервирање намирница; материје за
штављење; ензими за припрему хране за животиње;
антиоксиданси за храну за људе и животиње
(укључујући живину, рибе, љускаре и кућне
љубимце); стабилизатори за масти, уља и витамине;
хемикалије за везивање токсина; хемикалије за
спречавање развоја буђи; биолошки препарати за
употребу у индустрији и науци; хемијски адитиви за
храну за животиње.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати и
производи; дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; додаци храни за ветеринарске
препарате; медицински додаци за храну за
ветеринарску примену.
Кл. 31: сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; сирово и непрерађено зрневље и семе;
свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне
биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за
садњу; живе животиње; храна и пића за животиње;
слад; храна за животиње; намирнице и сточна храна
за животиње.
(111) 81350
(210) Ж- 2021-785

(181) 06.05.2031.
(220) 06.05.2021.
(151) 30.09.2021.

(300) 051112021 30.03.2021. CH.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 27.05.17
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(511) Кл. 3: лосиони за косу; препарати за чишћење,
негу и улепшавање власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.

Ж
(732) Eldina Ćulavdžić Pr, SZKTR Night Secret
Sjenica, , Ахмета Абдагића б.б., 36310, Сјеница, RS
(540)

(111) 81351
(210) Ж- 2021-485

(181) 19.03.2031.
(220) 19.03.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) GREEN APPLE NKH DOO BEOGRADSURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд-Сурчин, RS
(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд
(540)
(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) Кл. 25: доње рубље.
(111) 81354
(210) Ж- 2021-421

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.13; 26.01.15; 26.01.21;
27.05.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела.
(511) Кл. 31: агруми [јужно воће], свежи; бадем
[воће]; бели лук, свеж; бобичасто воће, свеже;
бундеве, свеже; воће, свеже; грашак, свеж; грожђе,
свеже; гљиве, свеже; зелена салата, свежа; зрневље
[житарице]; кикирики, свеж; кокосов орах, сиров;
краставци, свежи; кромпир, свеж; кукуруз; лешник,
свеж; лимун, свеж; орашасто воће, непрерађено;
пасуљ, свеж; поморанџе, свеже; празилук, свеж;
цвеће, природно; ђумбир, свеж.
(111) 81352
(210) Ж- 2021-781

(181) 05.05.2031.
(220) 05.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) ALBA LENS DOO BEOGRAD, Зрмањска 1 А,
локал 4, 11 000, Београд, Чукарица, RS
(740) Бијелић Катарина, адвокат, Сазонова 73,
11000, Београд
(540)

(181) 11.03.2031.
(220) 11.03.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) Sagal d.o.o., Светог Саве 26, 25000, Сомбор, RS
(740) Златко Штрангар, Славујев венац б.б.,
25000, Сомбор
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04
(591) црвена, зелена, плава.
(511) Кл. 9: жмигавци [светлосна сигнализација];
диоде које емитују светло [ЛЕД]; сигнална расвета у
саобраћају [сигнални уређаји].
Кл. 11: светла за возила; фарови за возила; рефлектори
за возила; апарати за осветљавање за возила.
Кл. 12: показивачи правца за возила.
(111) 81355
(210) Ж- 2021-810

(181) 10.05.2031.
(220) 10.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) Лука Ђукић, Дурмиторска 3, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јасмина Уљаревић, Алексе
Ненадовића 1/2, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9: наочаре; рамови за наочаре; наочаре за
сунце.
(111) 81353
(210) Ж- 2021-800

ЗИС / RS / IPO

(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 30.09.2021.
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Ж
(531) 26.04.11; 26.04.18; 26.04.24; 26.07.15; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.03
(591) тамнозелена, златна.
(511) Кл. 18: одећа отпорна на метке; животињска
кожа; кожа животиња; женске ташне, школске торбе;
футроле и визиткарте; имитација коже; кошобрани;
футроле за кишобране; ранчеви; молескин
(имитација коже); џепни новчаници; торбе за
куповину; актен ташне; ручне торбице; путне торбе;
торбе од коже за паковање; пунти комплети; кофери;
футроле од коже или вештачке коже; козметичке
торбице празне; путне торбе за одећу; мали кофери;
спортске торбе; торбе; футроле за кредитне картице
(новчаници); кутије за визиткарте; рандсел (јапанска
школска торба); кофери са точкићима.
Кл. 25: додаци за обућу против клизања; одећа за
мотоциклисте; обућа; чарапе које упијају зној;
беретке; радне блузе одела; радни комбинезон одело;
капе; чарате и плетена трикотажа; чизме; получизме;
улошци против знојења испод пазуха; трегери;
пертле за чизме; крагне (одећа); грејачи за врат;
шалови за врат; женске поткошуље; мушке
боксерице; мале капе уз главу; боди (женско рубље);
доњи веш; кабанице (одећа); каишеви (одећа);
шалови; собни огртачи; пуловери; џемпери; кратке
чарапе; 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 најлонске чарапе трико; гумирана одећа за
скијање на води; комплети (одећа); доњи веш за
упијање зноја; корсети; одела; готова конфекцијска
одећа; штитници за уши (одећа); кравате; кратке
панталоне; бермуде; панталоне; бициклисичка одећа;
спољна одећа; рукавице (одећа); конфекцијска
постава (делови одеће); шалови мараме; мараме
шалови; ешарпе као одећа; плетена одећа (одећа);
раменице кошуља; еспадриле; крзнени шалови;
фудбалске чизме; фудбалске ципеле и копачке;
габардени (одећа); корсети (доњи веш); каљаче;
прслуци; брателе и нараменице за панталоне;
гимнастичке ципеле; капути; водоотпорна одећа;
дресови (одећа); сукње; опрема за бебе (одећа);
спртске мајице дресови; кецеље; рукавице без
прстију; папуче; пелерине; дуги капути са крзненим
оковратником; одећа за плажу; обућа за плажу;
пиџаме; хаљине; дрвена обућа кломпе; сандале; гаће;
грудњаци; огртачи капути; мантили: потпетице за
обућу; тоге; униформе; пуњене јакне (одећа); јакне
(одећа); капе за купање; купаће гаће; одећа за
купање; бадемантили; ципеле; спортске ципеле;
муфови за грејање ногу неелектрични; крампони за
фудалске копачке; спортске чизме; траке за главу
(одећа); виндјакне; подсукње; скијашке чизме;
слипови (доњи веш); неглижеи (доњи веш); боди
(доњи веш); бандна мараме; одећа за гимнастику;
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одећа од имитације коже; одећа од коже; зарови
велови; капе за туширање; рибарски прслуци; појасе
за ношење новца; џепне марамице; сукње-панталоне;
пончо одећа; саронг одећа; рукавице за скијање;
хеланке (панталоне); хаљине без рукава; дамски
доњи веш; килоте (доњи веш); спортске трегер
мајице; ваљенке (чизме од ваљане вуне); сокне које
упијају зној; униформе за карате; униформе за џудо;
трикои; кимона; одећа која садржи супстанце за
мршављење; покривала за главу; рукавице са једним
прстом; одећа од латекса; заштитне мајице за водене
спортове; одећа са лед светлом; мараме за главу.
Кл. 28: игре са обручима; лукови за стреличарство;
стреличаркси прибор; ивице скија; љуљашке; лопте
за игру; балоне за прославе; одбојници за билијарски
сто; рукавице за борбу; собни бицикли за бежбање;
лопте за билијар; чуњеви; кликери за игру; играчке;
коцке (играчке) боб санке; лопте за играње; апарати
и машине за куглање; боксерске руаквице; штапови
за голф; штапови за пецање; машине за физичке
вежбе; справе за физичко вежбање; справе за бодибилдинг; справе за рехабилитацију тела; штитници за
потколенице (спортска опрема); торбе за крикет;
хокејашки штапови; справе за вежбање (развлачење);
справе за истезање груди (вежбање); дискови за
спорт; релери за собне бицикле за вежбање; торбе за
голф са или без точкова; скијашки везови; пераја за
пливање; базени за пливање (за играње); ролшуе
(котураљке); клизаљке; даске за сурфовање; чуњеви
(игре); скије; санке (спортска опрема); триктрак игре;
лоптице за бадминтон; билијарски штапови;
билијарски столови; уређаји за гимнастику; рукавице
за мачевање; бејзбол рукавице; планинарска опрема;
штитници за зглобове (спорткса опрема); штитници
за колена (спортска опрема); параглајдери; заштитни
јастучићи (делови спортске опреме); скејтборд; скије
за воду; рукавице за голф; навлаке специјално
дизајниране за скије; појасеви за дизаче тегова
(спортска опрема); даске за сурфовање на стомаку;
ролери; боксерски џакови; играчке возила на даљинско
управљање; калеидоскопи; камуфлажне мреже
(спортска опрема); мушки атлетски суспензори
(спортска опрема); даске за скијање; справе за пењање
(опрема за планинарење); даске за пливање; мотке за
скокове са мотком; појасеви за пливање; одлеа за
пливање; техови за вежбање; дронови (играчке); беби
гимнастика; опрема на надувавање за базене; траке за
ритмичку гимнастику; бумеранзи; појасеви за вежбање
за сужење струка; пераја за роњење; љуљашке за јогу;
анти-стрес играчке.
(111) 81356
(210) Ж- 2021-814

(181) 11.05.2031.
(220) 11.05.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) Винарија Александровић доо, Село Винча ,
34310 Топола, RS
ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 24.09.01; 24.09.05; 24.17.02; 26.01.18; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.24
(591) златно бордо
(511) Кл. 32: пиво; воћни сокови; флаширане воде.
Кл. 33: вино (мирно и пенушаво); ракија.
(111) 81357
(210) Ж- 2021-562

(181) 30.03.2031.
(220) 30.03.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) BACILLOMIX DOO Veternik, Родина б.б.,
21203, Ветерник, RS
(740) Дејан Укропина, Максима Горког 48, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) сива, наранџаста, браон.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству;
компост, природна ђубрива, вештачка ђубрива;
биолошки препарати за употребу у индустрији меса.
Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина, фунгициди, хербициди.
(111) 81358
(210) Ж- 2021-561

(181) 30.03.2031.
(220) 30.03.2021.
(151) 30.09.2021.
(732) BACILLOMIX DOO Veternik, Родина б.б.,
21203, Ветерник, RS
(740) Дејан Укропина, Максима Горког 48, 21000, Нови Сад
(540)

Ж
(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна, црвена, зелена.
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству;
компост, природна ђубрива, вештачка ђубрива;
биолошки препарати за употребу у индустрији меса.
Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина, фунгициди, хербициди.
(111) 81359
(210) Ж- 2020-2030

(181) 19.11.2030.
(220) 19.11.2020.
(151) 30.09.2021.
(732) COTOLAND DOO Cerovac, Ваљевски пут бб,
15224 Церовац, RS
(540)

(531) 05.11.14; 25.03.15; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, бела.
(511) Кл. 3: санитарна средства за тоалетне потребе
а нарочито штапићи за уши; вата и блазнице;
памучни штапићи за козметичку употребу; памучна
вуна за козметичку употребу.
Кл. 5: санитарна средства за личну хигијену а
нарочито штапићи за уши; вата и блазнице.
Кл. 16: производи направљени од папира а нарочито
папирни штапићи; папир; хигијенски папир; кутије
од картона или хартије; пластична паковања (за
паковање или умотавање).
(111) 81360
(210) Ж- 2021-873

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 04.10.2021.
(732) Јавна медијска установа Радио-телевизија
Војводине Нови Сад-Петроварадин, Каменички
пут 45, Нови Сад-Петроварадин, RS
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.19; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.06
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(591) бела, тамно плава, тегет, светло плава,
тиркизна.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
материјал за обуку и наставу; пластични омотачи, фолије
и кесе за умотавање и паковање.
Кл. 18: пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани.
Кл. 25:
одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл.
38:
услуге
телекомуникација.
Кл. 41: разонода; спортске и културне активности.
(181) 05.02.2031.
(220) 05.02.2021.
(151) 04.10.2021.
(732) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, 13494, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(111) 81362
(210) Ж- 2021-194

(181) 05.02.2031.
(220) 05.02.2021.
(151) 04.10.2021.
(732) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, Pangyoro, Bundang-gu, 13494, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 81361
(210) Ж- 2021-193

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне
навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене
закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње
гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле;
унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за
точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила;
мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема
за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове
возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за
седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за
седишта возила; делови кочница за возила;
амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле;
ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове
возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици
без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без
унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме
возила; спољашње гуме за точкове возила.
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне навлаке
точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене закрпе за
поправку унутрашњих гума; унутрашње гуме за
бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле; унутрашње
гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за точкове возила;
унутрашње гуме за гуме возила; мреже за пртљаг за
возила; пнеуматске гуме; опрема за поправку
унутрашњих гума; фелне за точкове возила; навлаке за
седишта за бицикле; навлаке за седишта за мотоцикле;
сигурносни појасеви за седишта возила; делови кочница
за возила; амортизери за возила; носачи скија за
аутомобиле; ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за
точкове возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици без
унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без унутрашње
гуме за мотоцикле; вентили за гуме возила; спољашње
гуме за точкове возила.
(111) 81363
(210) Ж- 2021-815

(181) 12.05.2031.
(220) 12.05.2021.
(151) 04.10.2021.
(732) CARPOLOGIJA DOO, Зрењанински пут 84/5,
11210, Београд, RS
(540)
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(531) 03.09.01; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24; 27.05.25
(511) Кл. 8:
клешта; пинцете, мала клешта.
Кл. 9: плутаче за означавање; наочаре за сунце;
спортске наочаре; узице за наочаре; кутије за
наочаре;
сигнална
звона;
сигналне
лампе.
Кл. 11: чеоне лампе.
Кл. 18:
путне торбе; спортске торбе; торбе*.
Кл. 20: кутије за алате, неметалне, празне; кутије од
дрвета или пластике; столице; столице за лежање
[лигештули]; кревети; шаторски кочићи, који нису од
метала; столови; столови од метала; бове за
усидрење, пловци, неметални.
Кл. 22: шатори*; мреже; замке [мреже]; мреже за
риболов јата риба, у облику торбе; мреже*; рибарске
мреже; торбе [вреће, кесе] од текстила, за паковање.
Кл. 25: рукавице са једним прстом; спортске чизме*;
спортске ципеле*; виндјакне; јакне [одећа]; пуњене
јакне [одећа]; одела; панталоне; кратке панталоне
бермуде; мајице; спортске мајице, дресови; капе;
мале капе уз главу; прслуци; рибарски прслуци;
дресови [одећа]; визири, штитници од сунца као
покривала за главу; рукавице [одећа]; рукавице без
прстију; рукавице за скијање.
Кл. 28: сензори за загрижај [риболовачки прибор];
праћке [спортска опрема]; вештачки мамци за
риболов; мамци за лов или риболов; мирисни мамци
за лов или риболов; калемови за пецање; канапи за
пецање; конац, најлон за пецање; прибор за пецање;
штапови за пецање; пловци за риболов; индикатори
за загрижај [риболовачки прибор]; удице за риболов;
мреже са дршком за риболов.
(111) 81364
(210) Ж- 2021-693

(181) 21.04.2031.
(220) 21.04.2021.
(151) 04.10.2021.
(732) Тара Митрић, Ванђела Томе бр. 15/ПР/3,
11000, Београд, RS
(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр.
127/91, 11 070, Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.15;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црна, бела.
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(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати, рачунарски програми,
снимљени, оперативни рачунарски програми,
снимљени,
рачунарски софтвер, снимљени
електронски планери, електронске публикације које
се могу преузимати, рачунарски програми, који се
могу преузимати, рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване.
Кл. 35:
услуге посредовања у трговини, услуге
пословног посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства, маркетинг,
рекламирање, маркетиншка истраживања, онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи оглашавање, услуге
агенција за пружање пословних информација,
дистрибуција
рекламног
материјала,
пословно
управљање и организационо саветовање, консултације у
вези са избором особља, консултације у пословном
управљању, презентација робе, помоћ у пословном или
индустријском управљању, ажурирање огласних
материјала, дистрибуција узорака, пословне процене,
пословна испитивања, консултације у вези са пословним
организовањем, објављивање рекламних текстова,
пословна истраживања, услуге односа са јавношћу,
услуге рекламних агенција, саветодавне услуге у
пословном управљању, , компјутерско управљање
подацима, професионалне пословне консултације,
пружање пословних информација, испитивање јавног
мњења, прикупљање информација у компјутерске базе
података, системација информација у компјутерским
базама података, претраживање података у рачунарским
датотекама за друге, прикупљање статистичких
података, тражење спонзорства, пружање комерцијалних
и пословних контакт информација,
ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података,
пружање пословних информација путем интернет
странице, развој концепта оглашавања, ажурирање и
одржавање информација у регистрима, састављање
пописа информација за комерцијалне и рекламне сврхе,
консултације о стратегији комуникације у рекламирању,
циљни маркетинг,
маркетинг у оквиру издавања
софтвера,
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне
или
рекламне
сврхе,
пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне сврхе.
Кл. 42: рачунарско програмирање, дизајнирање
рачунарског софтвера, ажурирање рачунарског
софтвера, изнајмљивање рачунарског софтвера,
поновно успостављање рачунарских података,
одржавање
рачунарског
софтвера,
анализе
рачунарских система, дизајнирање рачунарских
система, умножавање рачунарских програма, израда
и одржавање веб страница за друге, хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање
рачунарског софтвера, софтвер у виду сервиса [саас],
сервер хостинг, електронско похрањивање података,
саветодавне услуге из области комјутерске
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технологије, платформа као услуга [паас], развој
рачунарских платформи, креирање и дизајнирање за
друге индекса информација заснованих на интернету
[услуге информационе технологије].
(111) 81365
(210) Ж- 2020-2203

(181) 11.12.2030.
(220) 11.12.2020.
(151) 04.10.2021.
(732) Марко Димитров, Градски кеј 5/26, 35250,
Параћин, RS
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.21;
27.05.24
(511) Кл. 3: камен за глачање; камен за полирање;
абразиви; карбиди метала [абразиви]; силикон
карбид [абразив]; корунд [абразив]; абразивни папир;
брусни папир; папир за полирање; шмиргла; шмиргл
папир; препарати за брушење; препарати за
оштрење; препарати за полирање; креме за
полирање; пасте за бријање.
Кл. 8: прибор за оштрење; инструменти за оштрење
сечива; прибор за брушење; кожни каишеви за оштрење
бријача; каиш за оштрење бријача; камење за оштрење;
камење за оштрење косе; држачи тоцила; турпије
[алати]; турпије; турпијице од шмиргле; турпије за нокте
[картонске]; ручни алат, руком покретан.
Кл. 9: магнети.
(111) 81366
(210) Ж- 2021-621

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 05.10.2021.
(732) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg, LU
(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана
Ђинђића 8а, 11070, Београд
(540)
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(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02
(591) жута-RGB 255, 170,0/ CMYK 0,38,100,0
наранџаста-RGB 245, 90, 50/CMYK 0,80,89,0
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 81367
(210) Ж- 2021-641

(181) 08.04.2031.
(220) 08.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) Марко Поповић, Јанка Чмелника 22,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Слађана Алексић, Петра Драпшина 10,
21101, Нови Сад
(540)

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.22;
29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црна.
(511) Кл. 28: aкционе играчке; акционе играчке на
батерије; апарати за забаву прилагођени за употребу
са спољним екраном за приказивање или монитором;
апарати за игре; аутомобили играчке за децу на
вучење; возила играчке; возила са четири точка играчке; гимнастички и спортски артикли; гумене
лопте; електронске мете за игре и спортове;
електронске акционе играчке; електронске мете;
зграде - играчке; играчке за вежбање ради
ослобађања од стреса; играчке за стискање; играчке
за ударање; играчке за цртање; играчке коцке;
играчке на којима се може возити; играчке новитети
за забаве; игре са гађањем мете; конзоле за видео
игре; конзоле за електронске игре пројектоване за
коришћење са спољним екраном или монитором;
конзоле за видео игре за коришћење са екстерним
екраном или монитором; костими за маскирање;
кошаркашки кошеви; кошаркашке лопте; маске за
маскенбал; машине за физичке вежбе; машине са
играма за забаву; мете; мреже за игре лоптом; мреже
за одбојку; мрежице за кошаркашке обруче;
муниција за пиштоље с бојом [спортска опрема];
намештај за игру; наочаре са оптичким призмама за
игру; направе за вожњу у забавним парковима;
опрема за забаву за играо нице; опрема за вежбање,
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која се не користи за физикалну терапију; опрема за
вежбање, која није за медицинску и рехабилитациону
употребу; опрема за играње висеће лопте; опрема за
кување - играчке; оружје за игру; пењалице;
пењалице за децу [опрема за игру]; пиштољи с бојом
[спортска опрема]; платформе за вежбање; подлоге
за игре играчкама за новорођенчад [играчке];
спортска опрема; спортске мреже; спортски
реквизити; справе за физичко вежбање; справе и
апарати за физичко вежбање; тобогани [играчке];
трамболине; трамполине за вежбање; уређаји за
вежбање, који нису за медицинске сврхе; уређаји за
гимнастику; штитници за тело за спортску употребу.
Кл. 41: вођење забавних активности; вођење забавних
догађаја; вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и КУЛТУРНИХ активности; вођење курсева
за оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење обука; вођење такмичења на
интернету; вођење спортских такмичења; вођење
спортских догађаја; вођење час ова фитнеса; вођење
часова фитнес кондиције; забава са ласерским
ефектима; забава са светлосним ефектима; забава у
виду аква паркова и забавних центара; забава у виду
атлетских такмичења; забава у виду гимнастичких
наступа; забава у виду представа у забавним
парковима; забава у виду спортских такмичења;
забавне и културне активности; забавне и спортске
активности; здравствени клубови за извођење
физичких вежби; изнајмљивање простора и опреме за
одржавање спортских активности; изнајмљивање
спортских терена; образовне и забавне услуге;
омогућавање коришћења простору и опреме за
спортске тренинге; организација и вођење културних и
рекреативних
активности;
организација
и
представљање приредби, такмичења, игара, концерата
и забавних догађаја; организовање догађаја из области
спорта у добротворне сврхе; организовање забава за
потребе прославе годишњица; организовање забавних
догађаја; организовање забавних догађаја уживо;
организовање и вођење догађаја из области спорта;
организовање и вођење забавних активности;
организовање
и
вођење
забавних
догађаја;
организовање и вођење спортских такмичења и игара;
организовање игара; организовање игара и такмичења;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; организовање и реализација
спортских и културних догађаја; организовање и
реализација спортских такмичења; организовање и
реализација такмичења [образовање или забава];
организовање културних и спортских догађаја;
организовање образовних, забавних, културних и
спортских такмичења; организовање образовних,
забавних,
спортских
и
културних
догађаја;
организовање образовних и забавних догађаја за
особље и руководиоце; организовање спортова и
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културних догађаја у оквиру заједнице; планирање
забава [забава]; пружање забаве; пружање информација
које се односе на догађаје из области забаве; пружање
информација које се односе на рекреативне активности;
пружање информација о спортским активностима;
пружање објеката и опреме за дечију игру; пружање
објеката и опреме за рекреацију и слободне активности;
пружање онлајн информација из области забаве;
пружање онлајн информација у вези са забавом или
образовањем; пружање простора и опреме за вежбање;
пружање услуга забавног парка; пружање услуга у
области забаве и разоноде; резервација карата и услуге
резервисања за забавне, спортске и културне догађаје;
снабдевање опремом за рекреацију; спортске
активности; спортске и културне активности; стављање
на располагање објеката за забавне игре; стављање на
располагање објеката за спортске турнире; стављање на
располагање објеката за физичко васпитање, игре и
спорт; стављање на располагање објеката и услуга за
рекреацију; стављање на располагање површина за
рекреацију у виду дечијих игралишта; услуге бојења
лица; услуге забаве које пружају кловнови; услуге
забаве које пружају рекреативни и забавни паркови;
услуге забављача; услуге забавних и тематских
паркова; услуге забавних паркова; услуге за рекреацију
и разоноду; услуге игара; услуге интерактивне забаве;
услуге клуба у виду забаве; услуге образовања и обуке
које се односе на спорт; услуге образовања и
оспособљавања које се односе на игре; услуге
образовања, обуке и забаве; услуге пружања забавних
садржаја; услуге разоноде; услуге резервисања и
куповине карата за рекреативне и забавне догађаје;
услуге рекреативних паркова; услуге рекреације; услуге
спортских објеката; услуге тематског парка; услуге
тренинга физичке кондиције.
Кл. 43: изнајмљивање просторија за друштвена
окупљања; изнајмљивање просторија за догађаје,
конференције, конвенције, изложбе, семинаре и
састанке; изнајмљивање просторија за окупљања;
изнајмљивање просторија за рођенданске прославе;
кафићи; обезбеђивање хране и пића у ресторанима и
баровима; припрема хране и пића; припрема хране и
пића за непосредно конзумирање; пружање услуга
барова; пружање хране и пића; пружање хране и
пића за госте; сервирање хране и пића за госте;
услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге кафића;
услуге кафића и снек-барова; услуге кафића,
кафетерија и ресторана.
(111) 81368
(210) Ж- 2021-646

(181) 13.04.2031.
(220) 13.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) SPORT AGENT DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 129, Београд-Вождовац, RS
(740) Давор Јевремовић, адвокат, Проте Ђурића 2,
Београд
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Ж
(540)

(531) 01.01.05; 06.01.02; 06.01.04; 26.04.13; 26.04.16;
26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна-Pantone Black C, златна-Pantone 4562C.
(511) Кл. 36:
зајмови на рате; изнајмљивање
некретнина; услуге агенција за промет некретнина;
посредовање у промету некретнина; процена
некретнина: инвестирање капитала; најам апартмана;
изнајмљивање пољопривредних газдинстава; услуге
агенција за изнајмљивање смештаја [станова].
Кл. 41: услуге забавних паркова; услуге разоноде;
организовање такмичења [образовних или забавних];
физичко васпитање: организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
услуге клубова здравља [здравствено и фитнес
вежбање]; услуге забаве које пружају каМПО8И за
одмор; организовање спортских такмичења; услуге
спортских кампова; припрема и вођење симпозијума;
изнајмљивање спортских терена.
Кл. 43: услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге кафеа;
услуге кафетерија; изнајмљивање привременог
смештаја; пансионске услуге; услуге изнајмљивања
куће за одмор; услуге хотела; услуге ресторана;
резервисање пансиона; услуге резервисања хотела;
услуге снек-барова: услуге барова, резервисање
привременог смештаја.
(111) 81369
(210) Ж- 2021-172

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, ,
Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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(531) 26.03.04; 26.03.06; 26.03.07; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.22; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, наранџаста, црвена, црна.
(511) Кл. 41: услуге биоскопа; услуге биоскопа са
специјалним ефектима, наиме биоскопи са симулацијом
ветра, мирисима, прскалицама за воду, покретним и
вибрирајућим седиштима, димом, пеном, ласером или
строб ефектом; продукција и дистрибуција радијских
програма; пружање филмова и телевизијских програма
који се не могу преузимати путем услуге видеа на захтев;
биоскопске пројекције виртуелне реалности; производња
и дистрибуција аудио записа; омогућавање коришћења
онлајн музике, која се не може преузимати; извођења
наступа уживо; приказивање музичких наступа; услуге
импресарија, наиме, организација представа уживо;
услуге продукције анимација; услуге разоноде у виду
сценских наступа уживо, нарочито позоришних
представа и концерата; организовање и вођење догађаја
из области културе; организовање и вођење наступа и
представа из области културе; дистрибуција филмова;
услуге забаве, наиме организовање и вођење филмских
фестивала; услуге производње филма; услуге филмског
студија; изнајмљивање филмова; издавање и уређивање
штампаног материјала; снимање видеорекордером;
услуге пружања забавних садржаја; организовање
резервације
биоскопских
карата;
организовање
резервације карата за приредбе и друге забавне догађаје;
организовање и извођење изложби у забавне, културне
или образовне сврхе; пружање информација и података у
вези са филмовима; услуге забавних и тематских
паркова; фотографисање; пружање услуга и управљање
забавним објектима; пружање услуга забавних објеката и
снабдевање опремом за забаву, наиме, услуге биоскопа,
услуге забавних паркова, обезбеђивање машина за
аркадне игрице и аркадне вожње са специјалним
ефектима; стављање на располагање објеката и опреме за
приказ филмова, емисија, представа, музичку и
образовну обуку; пружање обуке из области глуме,
певања и плеса; резервација карата и услуге резервисања
за забавне, спортске и културне догађаје; приказивање
филмова у биоскопима; објављивање електронских
књига и часописа у области културе, наступа и
путовања; образовне услуге, наиме, образовање
уметника у виду пружања наставе из области уметности,
музике, плеса, игре; организовање и вођење конвенција
из области фестивала; организовање и вођење
конвенција из области игара, културних догађаја,
наступа; услуге разоноде у виду извођења аудиција за
певање уживо; организовање такмичења у области
образовања или забаве; услуге караока; омогућавање
приступа дигиталној музици путем мобилних уређаја;
организовање догађаја и активности из области културе;
организовање такмичења у лепоти; издавање магазина;
омогућавање приступа онлајн рачунарским играма
путем интернета из области играња улога, спорта,
стратегије; фотографске репортаже; стручно образовање
ЗИС / RS / IPO
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и обука из области лепоте; организовање, реализација и
вођење разних догађаја у забавне сврхе, наиме модних
ревија, модних излагања и такмичења из области моде,
козметике, вештина у вези са негом лепоте, физичке
спремности; услуге онлајн игара; пружање информација
из области забаве путем интернет странице; пружање
обуке из области музике; онлајн изнајмљивање аудио
записа путем интернета; резервисање седишта за
приредбе, свечаности; изнајмљивање сценског декора;
пружање мултимедијских забавних програма путем
телевизије, широкопојасних, бежичних и онлајн услуга;
планирање наступа из области разоноде; писање
песама; изнајмљивање књига и других публикација;
пружање курсева језика; организовање такмичења за
аудиције певача.
(111) 81370
(210) Ж- 2021-584

(181) 02.04.2031.
(220) 02.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) United Media Production d.o.o. Beograd,
Булевар Зорана Ђинђића 8а, 11070 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.15; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава боја: RGB (27,20,100) CMYK (100,100,26,24),
црвена боја: RGB (229,31,92) CMYK (4,98,49,0)
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.

Ж
(591) црвена, црна, жута, зелена, бела.
(511) Кл. 35: услуге малопродаје, малопродаја хране,
воћа и поврћа, чајева, дувана, кафе, кондиторских
производа, меса, млечних производа, алкохолних и
безалкохолних напитака, санитарних производа,
производа за прање и чишћење, козметике, производа за
здравствену негу, малих гвожђарских артикала, машина
и апарата за обраду метала, дрвета, пластике, бетона и
камена, грађевинских, уради сам и баштенских
реквизита, машина и апарата за домаћинство,
електричних кухињских апарата за припремање хране и
пића, потрошачке електронске опреме и апарата, апарата
за осветљавање, грејање, канцеларијског прибора, украса
(украсних предмета), канцеларијских реквизита, опреме
(прибора) за израду украса, производа за паковање,
материјала за паковање, заптивање и изолацију, за
паковање, реквизита за путовања, кишобрана,
грађевинских материјала, реквизита за животиње,
производа за кућну и кухињску употребу, кућних или
кухињских прибора и посуда, посуђа и прибора за јело,
робе од стакла, порцелана и глине, текстилне робе,
текстила за домаћинство, одеће, обуће, покривала за
главу, позамантеријских производа, тепиха, ћилима
(отирача), подних покривача, спортске робе и играчака,
украса за новогодишње јелке, хране за животиње,
биљака и цвећа, производа за пушаче, упаљача;
посредовање у склапању уговора за трећа лица; уговора
који се односе на преносиве радио уређаје, пружање
информација на интернету које се односе на потрошачку
робу, питања заштите потрошача, потрошачке услуге;
оглашавање; маркетиншке и промотивне услуге;
издавање рекламних и промотивних материјала; све горе
поменуте услуге пружене у контексту трговине.

(111) 81371
(210) Ж- 2021-664

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) Тамара Вуцелић, Алеја Маршала Тита 9/6,
24000 , Суботица, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 18.07.20; 26.04.10; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.15; 26.04.24

(181) 15.04.2031.
(220) 15.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) Друштво са ограниченом одговорношћу
БЕЛТОРГ ДОО Београд-Стари Град, Бранкова 23
стан 12, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јана Полак, Проте Матеје 30 стан 6,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 81372
(210) Ж- 2021-742
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Ж
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже; пртљажне и торбе за ношење; спортске торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице,
поводци и одећа за животиње.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28:
гимнастички и спортски артикли.
Кл. 35: услуге малопродаје и малопродаје путем
интернета коже и имитације коже, животињске коже,
пртљажних и торби за ношење, спортских торби,
кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање, бичева,
сарачке и седларске опреме, огрлица, поводаца и
одеће за животиње, одеће, обуће, покривала за главу,
гимнастичких и спортских артикала, спортских
наочара и наочара за сунце, напитака за спортисте
обогаћених протеинима, високопротеинских плочица
од житарица, високопротеинских чоколадица,
енергетских напитака.
(111) 81373
(181) 26.04.2031.
(210) Ж- 2021-745
(220) 26.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 12: аутомобилске гуме; гуме за бицикле;
спољни омотачи пнеуматских гума; заштитне
навлаке точкова; гуме за мотоцикле; лепљиве гумене
закрпе за поправку унутрашњих гума; унутрашње
гуме за бицикле; унутрашње гуме за мотоцикле;
унутрашње гуме за пнеуматике; унутрашње гуме за
точкове возила; унутрашње гуме за гуме возила;
мреже за пртљаг за возила; пнеуматске гуме; опрема
за поправку унутрашњих гума; фелне за точкове
возила; навлаке за седишта за бицикле; навлаке за
седишта за мотоцикле; сигурносни појасеви за
седишта возила; делови кочница за возила;
амортизери за возила; носачи скија за аутомобиле;
ексери за гуме; шиљци за гуме; гуме за точкове
возила; тврде гуме за точкове возила; газишта за
протектирање гума; гусенице за возило (транспортне
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траке); гусенице за возило (тракторске); пнеуматици
без унутрашње гуме за бицикле; пнеуматици без
унутрашње гуме за мотоцикле; вентили за гуме
возила; спољашње гуме за точкове возила.
(111) 81374
(210) Ж- 2021-747

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) Ђорђе Михајловић, Стара Стругара 2/12,
36350, Рашка, RS
(540)

(531) 05.01.01; 05.01.06; 07.11.10; 24.15.21; 27.05.21;
29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, светло зелена, бела.
(511) Кл. 21: кућне посуде; стакларија, порцелан и
грнчарија.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 39: транспортне услуге; организовање путовања;
услуге изнајмљивања које се односе на транспорт и
путовања, на пример, изнајмљивање паркинг места,
изнајмљивање
гаража,
изнајмљивање
санки,
изнајмљивање возила.
Кл. 41: образовне услуте; припремање обуке; разонода;
обучавање у спортским активностима које је намењено
групама или појединцима а које се обавља у камповима
или школама, спортски кампови са обезбеђеном
наставом и дневни кампови;изнајмљивање опреме
намењене за рекреацију у природи и екстремне
спортове; спортско-рекреативне и културне активности
нарочито организовање и вођење конференција,
конгреса и симпозијума; услуге репортерског
извештавања,
репортерског
фотографисања,
фотографисање; културне, образовне и услуге
забављања које пружају забавни паркови; услуге
спортског и фитнес тренирања; услуге резервације
карата за забавне, образовне и спортске догађаје;
организација спортско-рекреативних манифестација и
такмичења.
(111) 81375
(210) Ж- 2021-748

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) EURO BGD PLUS D.O.O. BEOGRAD
(VRAČAR), Мутапова бр. 53/14, 11000, Београд, RS
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(740) Адвокат Кристина Ожеговић, Мутапова бр.
32/3, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.03
(591) зелена.
(511) Кл. 1:
хемијски производи које се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
ако и у пољопривреди, хортикултури и шумарству;
компост, природна ђубрива, вештачка ђубрива.
(111) 81376
(210) Ж- 2021-749

(181) 26.04.2031.
(220) 26.04.2021.
(151) 06.10.2021.
(732) COCKTAILS MAISON DOO, Краља
Милутина 33, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

Ж
(111) 81377
(210) Ж- 2021-122

(181) 26.01.2031.
(220) 26.01.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) CAPITAL DEVELOPMENTS d.o.o. Beograd, ,
Београд, RS
(740) Јадранко Кецман, адвокат, Карађорђева 89,
Београд
(540)

(531) 26.02.05; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22;
29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руде; бушење нафте и гаса.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 81378
(210) Ж- 2021-887

(531) 26.02.07; 26.05.18; 26.07.15; 26.07.21; 26.11.07;
26.11.08; 26.15.15; 27.05.21
(511) Кл. 41: услуге дискотеке, услуге ноћних
клубова
(забава).
Кл. 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.
Кл. 45:
услуге које се пружају појединцима,
групама, организацијама и предузећима у вези
друштвених дешавања, организовање пријема или
састанака за групе или привредна друштва ради
остваривања контаката за потребе појединаца.

ЗИС / RS / IPO

(181) 18.05.2031.
(220) 18.05.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD,
Булевар ослобођења 2а, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокатско ортачко друштво МОРАВЧЕВИЋ
ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД, Булевар војводе
Бојовића 6-8, 11000, Београд
(540)
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(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, тамно сива, бела.
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни) послови; послови везани за непокретности.
Кл. 42: хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
софтвер у виду сервиса [SaaS].
(111) 81379
(210) Ж- 2021-822

(181) 12.05.2031.
(220) 12.05.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum b.b., RS, Beograd - Zemun, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

интерфони; камере за видео надзор; уређај за
безбедносно упозоравање; уређај за позивање у
случају опасности; рачунарски софтвер за употребу у
области интерних комуникација; рачунарски софтвер
за употребу у области система за интерну
комуникацију упућивања позива медицинским
сестрама; рачунарски софтвер за употребу у области
надзорних камера; рачунарски софтвер, снимљени.
(111) 81381
(210) Ж- 2021-770

(181) 29.04.2031.
(220) 29.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

METGAL

HYDRA GLOW

(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.

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

(111) 81380
(210) Ж- 2021-759

(181) 28.04.2031.
(220) 28.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Aiphone Co., Ltd.), Meiji Yasuda Seimei Nagoya
Bldg., 1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken, JP
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.16; 26.01.24; 26.11.02; 26.11.12
(511) Кл. 9: телекомуникациони уређаји и апарати;
системи за интерну комуникацију упућивања позива
медицинским сестрама; системи за интерну
комуникацију упућивања позива медицинским
сестрама који су повезани са медицинским
апаратима и инструментима; апарати за интерну
комуникацију; интеркоми; интеркоми повезани
каблом
или
бежичним
мрежама;
бежични
204

(111) 81382
(210) Ж- 2021-824

(181) 12.05.2031.
(220) 12.05.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.16; 02.03.02; 04.05.21
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи; козметика; козметички
препарати; козметички лосиони; козметичка млека;
козметички гелови; козметичка уља; козметичке креме;
козметичке маске; козметичке оловке; козметичке
марамице; козметички јастучићи; колоњске воде;
парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна вода;
сапуни, наиме, сапуни за купање, козметички сапуни,
сапуни за бријање, мирисни сапуни, немедицински
ЗИС / RS / IPO
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козметички сапуни, дезодорантни сапуни, сапун против
знојења; шампон за тело; пилинзи за тело; пилинзи за
лице; пилинзи за руке; немедицински препарати за
купање; препарати против знојења и дезодоранси за
личну употребу; лосиони и балзами за после бријања;
лосиони за негу коже; немедицински препарати за негу
коже, креме и лосиони; немедицинске хидратантне
креме за кожу, тоници, креме и серуми; уља за масажу;
креме за масажу; етарска уља; освеживачи простора;
тамјан; потпури [мириси]; препарати за парфимисање
ваздуха; распршивачи од трске за освежавање ваздуха;
перле за купање; препарати за негу ноктију; лак за
нокте и средство за одстрањивање лака за нокте;
шминка; немедицински тоалетни препарати; препарати
за негу косе; препарати за обликовање косе; лосиони за
косу; лак за косу; шампон; балзам за косу; гел за косу;
пена за косу; балзам за усне; козметички лосион за
сунчање; уља и лосиони за сунчање; футроле за ружеве
за усне; спреј за тело; лагани мирисни спрејеви за тело;
средства за бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно
управља; прибор за јело; хладно оружје; баштенски
алат [ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за
гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за
маникирање; турпије за нокте; справе за полирање
ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи
заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за
косу, електрични уређаји за исправљање косе,
електрични уређаји за коврџање косе, стони прибор,
наиме, ножеви, виљушке и кашике.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони, геодетски, фотографски, кинематографски,
аудиовизуелни,
оптички,
за
вагање,
мерење,
сигнализацију, откривање, тестирање, инспекцију,
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који се
могу преузети, рачунарски софтвер, празни носачи
података за дигитално или аналогно снимање и
складиштење; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; рачунари и
периферни рачунарски уређаји; одела за роњење, маске
за роњење, чепови за уши за рониоце, штипаљке за нос
за рониоце и пливаче, рукавице за рониоце, апарати за
дисање за подводно пливање; апарати за гашење пожара;
оптичарски производи, наиме, наочаре, наочаре за сунце
и рамови за наочаре и сочива и додаци за наочаре, наиме,
футроле и држачи; наочаре за пливање; сигналне
звиждаљке; спортске пиштаљке; звиждећи аларми;
магнетни компаси; мерни компаси; компаси за
одређивање правца, заштитне кациге; заштитне маске за
ЗИС / RS / IPO
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лице за спречавање незгода или повреда; маске за
заштиту од прашине; индустријски штитници за лице;
заштитне радне рукавице; заштитне наочаре; торбе за
лаптопове; навлаке и футроле за ношење лаптопова;
футроле, заштитне навлаке, носачи и постоља за
употребу с ручним дигиталним уређајима, наиме, са
паметним телефонима, таблетима и преносивим звучним
и видео уређајима за репродукцију; ручке, постоља и
носачи за ручне електронске уређаје, наиме, за паметне
телефоне, таблете и преносиве звучне и видео уређаје за
репродукцију; футроле за бубице (слушалице); футроле
за слушалице; празне усб меморије.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; штапови за ходање;
бичеви , сарачка и седларска опрема; огрлице,
повоци и одећа за животиње, ручне торбе, цегери,
женске ташне, клач ташне, козметичке торбице које
се продају празне, врећице за куповину за
вишекратну употребу, новчаници, ранчеви, појасне
торбице; актовке, актен ташне, путне торбе, сандуци,
пртљаг, вишенаменске торбе, кишобрани и
сунцобрани, ђачке торбе, школске торбе за књиге,
руксаци; коферчићи за козметику који се продају
празни, празни ковчежићи за козметику, футроле за
кључеве, држачи за кредитне картице, кутије за
визит карте, кутије за списе у облику торбе (актовке),
торбе за теретану, торбе за плажу, спортске торбе.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и
прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика;
чешљеви и сунђери; четке , изузев кичица; материјали
за прављење четки; прибор за чишћење; непрерађено
или
полупрерађено
стакло,
необрађено
или
полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла;
стакларија , порцелан и грнчарија; прибор за печење;
послужавници с ножицама (столићи); плехови за торте;
сталци за торте; сетови посуда за чување зачина,
шећера, брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; прибор за
послуживање, наиме, секачи за кекс; лимови за колаче;
посуђе, наиме, дубоки тигањи, тигањи, лонци, посуде
за кување на пару, вок тигањи; посуђе; тањири; чиније;
држачи за течни сапун; посуде за пиће; шоље за пиће;
чаше за пиће; шоље и тацне; посуде за поширање јаја;
преса за бели лук; ренда за употребу у домаћинству;
кућни прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи,
шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатула за превртање,
виљушке за кување; виљушке за послуживање, кашике
за кување, кашике за сервирање, држачи за ножеве,
жице за мућење, ренде, неелектричне мешалице,
кашике, цедиљке, сита, ђевђири, кутлаче, кухињске
даске за сецкање и оклагије; послужавници за јело;
држачи за салвете за употребу у домаћинству; држачи
за папирне убрусе за употребу у домаћинству; бокали;
млинови за со и бибер; сланици и биберници; тацне за
сервирање; посуде за сервирање; послужавници за
сервирање; држачи за сапун; посуде за сапун; сталци за
зачине; чајници; неметални послужавници за употребу
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у домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше; отварачи
за флаше; боце за парфеме које се продају празне;
кутије за пилуле за личну употребу; прстенови за
салвете; боце за воду које се продају празне; четкице за
зубе; четке за косу; уметничка дела од стакла,
порцелана, теракоте или керамике; пластични
подметачи; подметачи од винила; сламке за пиће;
кутије прилагођене за козметички прибор као што су
четке за шминку и апликатори у облику штапића за
наношење шминке; електрични прибори за скидање
шминке; неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику; пудријере,
кутије које се продају празне; сунђери за шминкање;
козметички сунђери, козметичке четке; четке за
пилинг; држачи за средства за дезинфекцију руку;
кутије за средства за дезинфекцију руку; распршивачи
етарских уља, осим тршчаних распршивача,
електрични и неелектрични.
Кл. 25: одећа, наиме горњи и доњи делови одеће;
покривала за главу; обућа; одевни предмети који се
носе око врата; каишеви; купаћи костими; доњи веш;
корсети; модна покривала за главу у виду фантомки
(балаклаве); плетене маске за лице у виду покривала за
главу; платнена маска у виду покривала за главу; јакне;
дуксерице; џемпери; прслуци; капути; блејзери; одела;
панталоне; фармерке; шортс; блузе , кошуље; хаљине;
сукње; мараме; шалови; кратке чарапе; женске чарапе;
трегери; рукавице; баде мантили; маске за спавање;
манжетне кошуља [одећа]; знојнице; траке за главу;
мараме за главу; танке свилене мараме; бандана
мараме; капе у виду покривала за главу; шешири;
визири у виду покривала за главу.
(181) 29.04.2031.
(220) 29.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) 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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(511) Кл. 5: средства за женску хигијену; гаћице за
менструацију, улошци за менструацију; хигијенске
гаћице; хигијенски умеци за доњи веш; хигијенски
доњи веш; хигијенски улошци; хигијенски дневни
улошци; тампони; хигијенски тампони; доњи веш за
менструацију за једнократну употребу; пелене за
инконтиненцију; улошци за инконтиненцију; гаће,
упијајуће, за инконтиненцију.
(111) 81384
(210) Ж- 2021-769

(181) 29.04.2031.
(220) 29.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

NUTRI PRO-V
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметика; лосиони за косу; средства за негу зуба;
препарати за чишц́ење, негу и улепшавање коже,
власишта и косе; препарати за обликовање фризуре;
препарати за нијансирање, бељење, фарбање и
бојење косе.
(111) 81385
(210) Ж- 2021-677

(181) 20.04.2031.
(220) 20.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) HBB d.o.o. 1988 , Душан Крстића 1, 11070,
Нови Београд, RS
(540)

(111) 81383
(210) Ж- 2021-768

(531) 01.07.06; 26.02.07; 26.02.09; 27.05.01; 27.05.10
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(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.21; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.10
(591) сиво-плава и црна
(511) Кл. 2: сликарски прибор за уметнике и сликаре
ентеријера и екстеријера, пигменти; боје, фирнајзе и
лакове за употребу у индустрији, ручним радовима и
уметности; посуде за водене боје за уметнике,
штампа реке паете [мастила], материје за бојење,
колоранти [тонери за боје], сликареке темпере,
водене боје за употребу у уметности, уљане боје за
употребу у уметности; сликарске штафелаје и палете,
ваљке и посуде за боју; одређене папирне производе
за једнократну употребу, портикле, марамице и
столњаке од папира.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 81386
(210) Ж- 2021-676

(181) 20.04.2031.
(220) 20.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) HBB d.o.o.1988 , Душана Крстића 1, 11070,
Нови Београд, RS
(540)

Ж
(111) 81388
(210) Ж- 2021-825

(181) 12.05.2031.
(220) 12.05.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) Philip Morris Brands Sàrl , Quai Jeanrenaud 3 ,
2000 , Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FOREST MIST
(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.10; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(591) црвено-бела
(511) Кл. 16:
канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; налив пера и
хемијске оловке, оловке са графитном мином
[техничке оловке]; хартија и картон; штампане
ствари; књиговезачки материјал; фотографије;
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; сликарски прибор за
уметнике и сликаре ентеријера и екстеријера; посуде
за водене боје за уметнике, сликарске штафелаје и
палете, ваљке и посуде за боју; одређене папирне
производе за једнократну употребу, портикле,
марамице и столњаке од папира; маркери [писаћи
прибор], гумице за брисање, материјали за цртање;
угаоници за цртање , Т-лењири за цртање, држачи за
оловке зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; школска опрема [свеске и прибор за
писање; кутије са бојама [школски материјал].
(111) 81387
(210) Ж- 2021-757

(181) 27.04.2031.
(220) 27.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) DAG Audio LLC, 141 West 28th Street, 4th Floor
, New York, NY 10004, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PIGTRONIX
(511) Кл. 9: уређаји за електричне и електронске
ефекте за музичке инструменте; вах-вах педале;
електронске
педале
(ефекти)
за
музичке
инструменте; електрични каблови за музичке
инструменте; електрични каблови за појачала за
музичке инструменте.
Кл. 15:
педале за музичке инструменте.
Кл. 25: мајице; блузе, кошуље; џемпери, пуловери и
дебели џемпери; покривала за главу и капе као
покривала за главу.
ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљачи, шибице.
(111) 81389
(210) Ж- 2021-827

(181) 12.05.2031.
(220) 12.05.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FOREST FUSION
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљачи, шибице.
(111) 81390
(210) Ж- 2021-826

(181) 12.05.2031.
(220) 12.05.2021.
(151) 07.10.2021.
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(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

VISTA
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљачи, шибице.
(181) 28.04.2031.
(220) 28.04.2021.
(151) 07.10.2021.
(732) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor,
Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, MU
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 18: путне торбе за одећу; спортске торбе;
ранчеви; руксази; ранчеви за планинарење; ранчеви
за камповање.
Кл. 25: обућа; доњи веш; кајшеви (одећа); капе;
шалови; џемпери; блузе; кошуље; кошуље краткихј
рукава; одећа; шешири; капути; спортске мајице;
дресови; одећа за плажу; пиџаме;хаљине; јакне (одећа);
купаће гаће; ципеле; спортске ципеле; одећа за
гимнастику; сукње-панталоне; спортске трегер мајице.
(111) 81393
(210) Ж- 2020-2168

(181) 07.12.2030.
(220) 07.12.2020.
(151) 07.10.2021.
(732) Алекса Туцаков, Темеринска 155, Новог Сада, RS
(740) Бранимир Радовановић, Поштански фах 79,
21120, Нови Сад
(540)

(111) 81391
(210) Ж- 2021-762

Vacciplant
(511) Кл. 5: хербициди, пестициди, инсектициди,
фунгициди, препарати за уништавање црва,
родентициди, средства против корова, препарати за
уништавање корова и штеточина.
(111) 81392
(210) Ж- 2020-2316

(181) 29.12.2030.
(220) 29.12.2020.
(151) 07.10.2021.
(732) Дејан Матијашевић, Сутјеска блок 324к,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 03.11.10; 27.05.08; 28.17.00
(591) црна, бела и сива
(511) Кл. 3: препарати за избељивање кожних
производа; препарати за заштиту коже (полирање);
препарати за очување коже (полирање); восак за
кожне производе; креме за кожне производе.
Кл. 4: масти за производе од коже; масти за заштиту
од
коже;
уља
за
конзервацију
коже.
Кл. 18: прекривачи намештаја од коже; етикете од
коже; кожне траке; штављена кожа; поводци од
коже; кожни поводци; траке и појасеви од коже
(седларска роба); кожни додаци за намештај; кожне
облоге за опруге; кожне траке.
(111) 81394
(210) Ж- 2021-167

(181) 02.02.2031.
(220) 02.02.2021.
(151) 08.10.2021.
(732) ESCO Group LLC, 2141 NW 25th Ave Portland,
, OR 97210, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ULTRALOK
(511) Кл. 7: зуби за ископне кашике и њихови
делови за машине за земљане радове, багере, машине
за ископ под водом, грађевинске и рударске машине.
(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.12; 27.05.19; 27.05.24
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(111) 81395
(210) Ж- 2021-518

(181) 25.03.2031.
(220) 25.03.2021.
(151) 11.10.2021.
(732) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New
York, New York 10019, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 9: снимљени двд-ови и аудио, визуелне и
аудио-визуелне датотеке и снимци, који се могу
преузети, са мултимедијалним забавним садржајем и
програмима, садржајем и рачунарским апликативним
софтвером за интерактивну телевизију, за пружање
телевизијског програма и мултимедијалних садржаја и
информација у реалном времену, и за интерактивне игре
и/или квизове; рачунарски апликативни софтвер за
дистрибуцију гледаоцима и употребу од стране
гледалаца дигиталног телевизијског канала за
разгледање и куповину производа и услуга; рачунарски
хардвер; рачунарски периферни уређаји; рачунарски
софтвер за прављење персонализованих, интерактивних
телевизијских и мултимедијских програма и пратећи
приручници који се дистрибуирају са њима; рачунарски
софтвер за коришћење при стварању, приказивању и
руковању визуелним медијима, графичким приказима,
фотографијама, илустрацијама, дигиталном анимацијом,
видео клиповима, филмским снимцима и звучним
подацима; дигитални медији, нарочито, дигитални видео
дискови, дигитални вишенаменски дискови, аудио и
видео записи који се могу преузети, двд-ови, и
дигитални дискови високе резолуције (хд двд) који
садрже телевизијске и мултимедијалне серије и игране
филмове у жанровима драме, акције, комедије, ријалити
емисија, авантуре, а које се пружају путем услуге видео
садржаја на захтев.
(111) 81396
(210) Ж- 2021-519

(181) 25.03.2031.
(220) 25.03.2021.
(151) 11.10.2021.
(732) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New
York, New York 10019, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке
Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 38: услуге телекомуникација, нарочито,
услуге емитовања кабловске телевизије, кабловског
радија и услуге сателитског преноса; услуге емитовања,
нарочито, емитовање аудио записа, кабловског радија,
кабловске телевизије, радија, телевизије уз претплату,
телевизијско и видео емитовање; услуге емитовања
преко интернета; пренос и стриминг електронских и
дигиталних аудио записа, видео записа, графичких
приказа, текста, сигнала, порука, вести, података и
информација путем глобалних рачунарских мрежа,
преносних и бежичних електронских и дигиталних
комуникацијских
уређаја;
услуге
телевизијског
емитовања; емитовање забавних и спортских програма;
емитовање аудио и видео записа са телевизијским и
мултимедијалним програмима путем интернета; услуге
емитовања, укључујући, електронски и интерактивни
пренос стриминга и преузетих дигиталних аудио записа,
гласовних записа, података, слика, видео записа,
графичких приказа, нарочито, фотографија, текста
пруженог путем телевизије, кабловских мрежа,
сателитског сигнала, и широкопојасног сигнала;
емитовање аудио и видео записа са видео клиповима
путем интернета; електронски и интерактивни пренос
стриминга дигиталних аудио записа, гласовних записа,
података, слика, видео записа, графичких приказа,
нарочито, фотографија, текста, пружених путем
интернета; електронски и интерактивни пренос
стриминга дигиталних аудио записа, гласовних записа,
података, слика, видео записа, графичких приказа,
нарочито, фотографија, текста, путем преносних и
бежичних комуникацијских уређаја, нарочито, путем
мобилних телефона, таблет рачунара и преносних
рачунара, и мрежа мобилне телефоније; услуге
комуникација.
(111) 81397
(210) Ж- 2021-520

(181) 26.03.2031.
(220) 26.03.2021.
(151) 11.10.2021.
(732) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New
York, New York 10019, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје,
Мајке Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 41: услуге у области забаве у виду
продукције и дистрибуције играних филмова,
комедија,
музичких,
ријалити
и
драмских
телевизијских
и
мултимедијалних
серија,
документарних филмова; пружање забавних програма
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и садржаја, нарочито, телевизијских и мултимедијалних
програма, играних филмова, клипова, графичких приказа,
и информација у области комедије, драме, акције,
варијетеа, авантуре, спортова, мјузикла, актуалних
догађаја и вести из света забаве, и документарних
садржаја путем телевизије, кабловске мреже, сателитског
сигнала, широкопојасног сигнала, и путем интернета,
електронских комуникационих мрежа, рачунарских
мрежа и бежичних комуникацијских мрежа, нарочито,
путем мобилних телефона, таблет рачунара и преносних
рачунара, као и мрежа мобилне телефоније; услуге у
области забаве, нарочито омогућавање привременог
коришћења интерактивних игара које се не могу
преузимати; пружање веб сајта који садржи
информативне, фотографске, аудио и видео презентације
које се не могу преузети из области забаве и интерактивне
активности на екранима у реалном времену, за
телевизијске и мултимедијалне гледаоце, нарочито,
спровођење анкета креираних од стране корисника,
интеграција са веб сајтовима других друштвених мрежа и
веб сатовима, видео записима, фотографијама и
чињеницама у вези са славним особама; услуге
интерактивне забаве, пружање персонализованих
телевизијских и мултимедијалних програма; пружање
онлајн водича на мрежи и на екрану за персонализоване и
интерактивне телевизијске и мултимедијалне програме.
(111) 81398
(210) Ж- 2021-521

(181) 26.03.2031.
(220) 26.03.2021.
(151) 11.10.2021.
(732) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, New
York, New York 10019, US
(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје,
Мајке Јевросиме 53, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 42: пружање веб сајта са технологијом која
омогућава корисницима приступ мрежним услугама
претплате са софтвером за приступање, преузимање,
одабир, и гледање играних филмова, филмова и
телевизијских и мултимедијалних програма, који се
не може преузети; рачунарске услуге, нарочито,
пружање интерактивног веб сајта са технологијом
која омогућује корисницима приступ бази
телевизијских серија, филмова, личности, прегледа,
трејлера, вести и других повезаних информација;
пружање веб сајта са претраживачем за емисије и
епизоде забавних серија; креирање индекса онлајн
информација за друге путем глобалне рачунарске
мреже и мобилних комуникацијских уређаја.
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(111) 81399
(210) Ж- 2021-651

(181) 13.04.2031.
(220) 13.04.2021.
(151) 11.10.2021.
(732) Максимовић Зоран, Булевар ослобођења 67,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.04
(591) тамно плaва, светло плава.
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 40: услуге штампања;
(111) 81400
(210) Ж- 2013-1863

(181) 13.11.2023.
(220) 13.11.2013.
(151) 12.10.2021.
(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC,
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda,
Maryland 20817, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

WXYZ
(511) Кл. 43: услуге привременог смештаја; услуге
снабдевања храном и пићем.
(111) 81401
(210) Ж- 2021-126

(181) 27.01.2031.
(220) 27.01.2021.
(151) 12.10.2021.
(732) Миодраг Јаковљевић and Србобран
Бранковић, Антифашистичке борбе 22, 11000,
Београд, RS i Капетан Мишина 16,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 5: биљни додаци искрани; биљни додаци
исхрани у течном облику; биљни препарати; биљни
суплементи; витаминско минерални дијететски
додаци исхрани; витаминско минерални додаци
исхрани;
витаминско
минерални
препарати;
дијететска влакна за употребу као састојци у
производњи додатака исхрани; дијететска влакна
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која се користе као састојци у производњи додатака
исхрани; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; дијететски додаци исхрани;
додаци исхрани за контролу холестерола; додаци
исхрани за људску употребу; додаци исхрани који
садрже витамине; додаци исхрани који садрже
минерале; нутрицеутици као додаци исхрани.

кардиоваскуларна обољења; хормони за медицинску
употребу; фармацеутски агенси који делују на
метаболизам; фармацеутски агенси за лечење лезија
насталих услед физичке трауме; антибиотски препарати;
фармацеутски препарати за регулисање имунитета;
аналгетици; ветеринарски препарати; фунгициди;
пестициди; хербициди.

(111) 81402
(210) Ж- 2021-658

(111) 81405
(210) Ж- 2021-761

(181) 15.04.2031.
(220) 15.04.2021.
(151) 12.10.2021.
(732) JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED,
Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, IE
(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,
11000, Београд
(540)

THE SEXTON

(181) 28.04.2031.
(220) 28.04.2021.
(151) 12.10.2021.
(732) MAMMA`S BISCUIT DELIVERY D.O.O.
BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића 45,
11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Димитрије Ђорђевић, Краља
Милутина бр. 47, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива); виски.
(111) 81403
(210) Ж- 2021-803

(181) 10.05.2031.
(220) 10.05.2021.
(151) 12.10.2021.

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

(531) 28.05.00
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.

(531) 07.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 30:
колачи; посластице; сладоледи;
производи од житарица.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање.
Кл. 43: услуге обезбеђивање хране и пића.

(111) 81404
(210) Ж- 2021-831

(111) 81406
(210) Ж- 2020-1654

EНЕРЗАИР

(181) 13.05.2031.
(220) 13.05.2021.
(151) 12.10.2021.
(732) LG CHEM, LTD., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, KP
(740) Ђурђе Нинковић, Балканска 49, 11000, Београд
(540)

HYRUAN ONE
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати за лечење
артритиса; фармацеутски производи за лечење болести
костију; фармацеутски производи за лечење реуматизма;
фармацеутски производи за лечење анкилозирајућег
спондилитиса; фармацеутски производи за лечење
посиријазног артритиса; фармацеутски производи за
лечење
јувенилног
идиопатског
артритиса;
фармацеутски производи за лечење јувенилне
идиопатске псоријазе; фармацеутски препарати;
фармацеутски препарати који делују на централни
нервни систем; фармацеутски агенси који делују на
периферни нервни систем; фармацеутски агенси који
делују на сензорне органе; фармацеутски препарати за
ЗИС / RS / IPO

(181) 29.09.2030.
(220) 29.09.2020.
(151) 12.10.2021.
(732) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска
158, 11000, Београд - Чукарица, RS
(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) нијансе плаве
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 81407
(210) Ж- 2021-714

(181) 22.04.2031.
(220) 22.04.2021.
(151) 13.10.2021.
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(732) Predškolska ustanova Srećkolino, Šumatovačka
39a, 11000, Beograd, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 03.01.14; 03.01.24; 03.01.26; 05.03.06; 09.01.10;
25.01.18; 26.01.15; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) тамнија плава, светло плава, зелена, розе,
црвена, црна
(511) Кл. 16: бележнице; беле школске табле;
билтени
[штампани
материјал];
блокови
[канцеларијски материјал]; бојанке; бојице; брисачи
за табле за писање; брошуре; вежбанке; воштане
бојице; гумице за брисање; дечије радне свеске;
дечије сликовнице; дидатичке картице [наставни
материјал]; дневне новине; дневници; дневни
планери; едукативне карте [материјал за учење];
енциклопедије;
фотографије;
илустрације;
изложебене кутије од папира или картона; нотеси;
интерактивне
едукативне
књиге;
календари;
канцеларијске фасцикле; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; канцеларијски прибор, осим
намештаја; карте; картонске кутије; књиге; књижице;
комплети за цртање; комплети књига; кутије за
оловке; кутије од папира; лењири; магазини
[периодични]; материјали за обуку [изузев апарата];
материјали за наставу; материјали и масе за
моделирање за децу; моделарска глина; наставни
водичи; наставни материјал од папира; недељни
планери; несесери са прибором за писање; новине;
нотеси; образовне књиге; образовне публикације;
пастелне боје; памфлети и штампани материјал за
подучавање; постери; часописи; приручници;
приручници за обуку; проспекти; речници;
роковници; свеске; сликовнице; табале за цртање;
упутства; уџбеници; часописи [публикације];
школска опрема [свеске и прибор за писање];
школцке табле; штампана предавања; штампане
белешке са семинара; штампане књиге; штампане
лекције;
штампане
периодичне
публикације;
штампане ствари; штампани водичи; штампани
материјал [висока штампа]; вежбанке.
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Кл. 41: образовање деце; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја и забавних и културних активности;
вођење курсева за оспособљавање, образовање и обуку
деце; вођење курсева учења на даљину; вођење учења на
даљину на нивоу предшколског образовања; вођење
часова;
додатно
образовање;
курсеви језика;
организовање подучавања језика; подучавање страних
језика; услуге школа језика; организовање спортских
активности; академско менторство деце школског
узраста; анализирање резултата образовних тестова и
података за друге; електронске публикације текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; издавање аудио књига; издавање брошура;
издавање електронских публикација; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање новина за
децу; издавање образовних материјала; издавање
приручника за децу; изнајмљивање играчака;
изнајмљивање
књига
и
других
публикација;
изнајмљивање материјала за обуку деце; изнајмљивање
наставног материјала и опреме за децу; изнајмљивање
штампаних публикација за децу; информисање о
образовању; консултовање које се односи на
организовање и вођење радионица за децу.
Кл. 43: услуге вртића и центара за дневни боравак и
негу деце; услуге дечијих јаслица; нега предшколске
деце и новорођенчади у обдаништима; пружање
услуга дневног боравка за децу; пружање услуга
центара за дечју негу; услуге бриге о деци; услуге
чувања деце после наставе; услуге чувања деце пре
наставе; обезбеђивање хране и пића за децу у
вртићима и јаслицама; пружање хране и пића за
одојчад, предшколце и основце; достава оброка за
непосредну конзумацију; изнајмљивање просторија
за рођенданске прославе.
(111) 81408
(210) Ж- 2021-612

(181) 05.04.2031.
(220) 05.04.2021.
(151) 13.10.2021.
(732) Almir Smajović Preduzetnik samostalna
krojačka radnja Emitex Novi Pazar, Исмета
Мујезиновића б.б., Нови Пазар, RS
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 27.05.24
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
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(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 13.10.2021.
(732) SHINING EGO doo BEOGRAD-ZVEZDARA,
Булевар краља Александра 248а, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Урош З. Сладић, Шумадијске дивизије
4/38, 11000, БЕОГРАД
(540)

њихови делови који служе за загревање дувана;
замене дувана које се удишу; цигарете које садрже
замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са
дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана;
бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за
оралну употребу (које нису за употребу у медицини).

(531) 17.02.02; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.09
(511) Кл. 3: дезодоранси за људе или животиње;
козметика; колоњска вода; парфеми; парфимерија.
Кл.
16:
календари;
штампане
ствари.
Кл. 25: боди [женско рубље]; везена одећа; гаће;
грудњаци; доњи веш; женске најлонске чарапе,
трико; женске поткошуље; женске чарапе; каишеви
[одећа]; камашне, доколенице; килоте [доњи веш];
корсети; корсети [доњи веш]; кратке чарапе; мушке
боксерице; неглижеи [доњи веш]; одећа од имитације
коже; одећа од коже; одећа од латекса; подвезице;
подвезице за чарапе; подсукње; слипови [доњи веш];
сукње; трикои; чарапе и плетена трикотажа.

(531) 26.01.12; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.17
(511) Кл. 37: услуге инсталирања наиме инсталација
рачунарског хардвера и телекомуникационих
апарата; уградња стакала, прозора и ролетни;
постављање водоводне инсталације; уградња
лифтова и елеватор; патроле за возила у квару, наиме
мобилне патроле за поправке возила; поправка и
одржавање возила; поправка чамаца, зграда, станова,
просторија за комерцијалну или приватну употребу
(укључујући складишта); грађевински надзор;
инсталација, одржавање и поправка рачунара;
одржавање и поправка противпровалних аларма и
апарата за даљински надзор; поправка електричних
кућних уређаја; помоћ у кући за болесне, старе или
инвалиде, наиме помоћ у кући у виду чишћења куће,
пеглања и одржавања куће; услуге одржавања и
поправке возила; услуге пружања помоћи,
саветовања и пружања информација у вези са напред
наведеним услугама; услуге инсталације, чишћења,
поправке и одржавања, наиме услуге поправке
возила у квару; инсталација, одржавање и поправка
рачунара, противпровалних уређаја и аларма и
кућних апарата; изнајмљивање, најам и лизинг
напред наведеног, обухваћено овом класом; савети,
консултације и пружање информација у вези напред
наведеног, обухваћено овом класом; изнајмљивање
алата, постројења и опреме за изградњу и рушење;
вађење природних ресурса; инсталирање, одржавање
и поправка аларма, брава и сефова; поправка сатова
и часовника; инсталирање, одржавање и поправка
рачунарског хардвера и телекомуникационих
апарата; инсталирање, одржавање и поправка хвац
(грејање, вентилација и климатизација); допуна боје
и поновно пуњење тонера за штампаче; одржавање и
поправка гума; одржавање и поправка зграда;

(111) 81409
(210) Ж- 2021-456

(111) 81410
(210) Ж- 2021-775

(181) 05.05.2031.
(220) 05.05.2021.
(151) 13.10.2021.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовћ & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

UNIQ
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; патрони (кертриџи) за електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и
ЗИС / RS / IPO

(111) 81411
(210) Ж- 2021-281

(181) 19.02.2031.
(220) 19.02.2021.
(151) 13.10.2021.
(732) Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802,
München, DE
(740) Живко Мијатовћ & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)
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унутрашње
и
спољашње
чишћење
зграда;
изнајмљивање машина и опреме за чишћење, прање
и сушење; глачање, уградња, одржавање и поправка
стакала, прозора и ролетни; одржавање и поправка
водоинсталација; одржавање и поправка намештаја;
чишћење и нега тканина, текстила, коже, крзна и
производа направљених од наведених материјала;
истребљивање, дезинфекција и сузбијање штеточина;
домарске услуге.
Кл. 39: транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања; пружање помоћи у случају
квара на возилу, наиме услуге вуче возила; пружање
помоћи лицима, наиме репатријација (транспорт);
транспорт и спашавање или операције раног повратка
(транспорт лица); превоз амбулантним колима и
ваздушним
амбулантни
превоз;
медицинска
репатријација; медицински транспорт; услуге консијержа,
наиме такси превоз; репатријација и транспорт
аутомобилиста, мотоциклиста и других путника у случају
несреће или болести; репатријација возила; изнајмљивање
возила; локализација возила; испорука резервних делова
за возила; услуге спашавања; транспорт преминулих лица;
услуге туристичких канцеларија и туристичких агенција
(транспорт); информације о путовањима; резервисање
места за путовања или за транспорт због репатријације, за
транспорт тела или транспорт у случају раног повратка;
пратња путника током репатријације; патроле за возила у
квару, наиме патроле за репатријацију возила; издавање
карата за превоз (тикетинг); услуге пресељења, наиме
услуге пресељења за компаније, поготово услед ризика
или ванредних ситуација (нпр. отварање привремене
заменске канцеларије); помоћ на путу, наиме пружање
помоћи у случају квара на возилу, услуге вуче возила,
репатријација возила и аутомобилиста, локализација
возила, испорука резервних делова за возила, транспорт
преминулих лица, услуге бравара, услуге мобилности;
услуге пружања помоћи, саветовања и пружања
информација у вези са напред наведеним услугама;
дистрибуција цевоводом и каблом; навигација
(одређивање позиције и планирање руте и правца);
транспорт и испорука робе нарочито осигураним
купцима; услуге транспорта и истовара робе и терета;
услуге испоруке поште и курирске услуге; изнајмљивање
превозних средстава; путовања и превоз путника;
разгледање, услуге водича и излета; спасилачке услуге,
услуге проналажења, тегљења и спашавања; пуњење
машина и контејнера; утовар и истовар возила; паркирање
и складиштење возила; услуге ношења.

(540)

(531) 24.17.02; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) бела, ружичаста.
(511) Кл. 32: безалкохолни напици, минералне и
содне воде.
(111) 81413
(210) Ж- 2021-710

(181) 22.04.2031.
(220) 22.04.2021.
(151) 15.10.2021.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEITSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, Обреновац, RS
(540)

(531) 24.15.21; 26.01.04; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, сива, црвена.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
додаци (додаци исхрани); дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(111) 81414
(210) Ж- 2021-189

(181) 04.02.2031.
(220) 04.02.2021.
(151) 15.10.2021.
(732) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd,
Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS
(540)

(111) 81412
(210) Ж- 2021-871

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 13.10.2021.
(732) KAFETERIJA&LOVE&BRANDS d.o.o.,
Студентски трг, 11000, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
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(531) 26.11.08; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03
(591)
наранџаста
(HEX#FE5000);
зелена
(HEX#84BD00).
(511) Кл. 35: дистрибуција рекламног материјала;
презентација робе; непосредно оглашавање путем
поште;
ажурирање
огласних
материјала;
објављивање рекламних текстова; оглашавање;
рекламирање на радију; рекламирање преко
телевизије;
услуге
рекламних
агенција;
изнајмљивање огласног простора; промоција продаје
за друге; прикупљање информација у компјутерске
базе података; систематизација информација у
компјутерским базама података; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; услуге
поређења цена; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга;
административна обрада наруџбеница за куповину;
писање рекламних текстова; услуге графичке обраде
материјала
за
рекламне
сврхе;
маркетинг;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја за интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику (рау рег click
оглашавање); услуге посредовања у трговини;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
управљање програмима лојалности потрошача;
пружање корисничких прегледа у комерцијалне или
рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне
или
маркетиншке сврхе.
Кл. 36:
финансирање зајмова; обрада плаћања
извршен их кредитним картицама; обрада плаћања
извршен их платним картицама; електронски пренос
средстава;
услуге
плаћања
електронским
новчаником; финансијска размена виртуелних
валута.
Кл. 38:
комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала; пренос
порука и слика посредством рачунара; пренос
електронске поште; стриминг (проток) података.
Кл. 39: паковање робе; испорука робе; складиштење
робе; складиштење; изнајмљивање складишта;
транспортне услуге; посредовање у транспорту;
курирске услуге (достава пошиљки или робе);
пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање информација о транспорту;
умотавање, амбалажирање, робе; достава порука
(курирска служба); достава робе наручене поштом;
логистичке услуге у вези превоза (транспортна
логистика);
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 42: изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду
сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као
услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге
провере аутентичности корисника технологијом за
трансакције е - трговања; пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације.
Кл. 45: услуге онлајн друштвених мрежа.
(111) 81415
(210) Ж- 2021-751

(181) 27.04.2031.
(220) 27.04.2021.
(151) 15.10.2021.
(732) Tatjana Stojanovski, Шилерова 80/12, 11080,
Земун-Београд, RS
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

(531) 24.09.05; 24.09.07; 24.09.10; 26.04.16; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.22; 29.01.02;
29.01.08
(591) црна, златна.
(511) Кл. 3: козметика; козметика за децу; козметика
за животиње; креме за тело [козметика]; лосиони за
самопотамњивање
[козметика];
немедицинска
козметика и тоалетни препарати; дечија козметика за
игру која оставља траг на кожи; парфимерија,
етерична
уља,
немедицинска
козметика,
немедицински лосиони за косу; парфеми; парфеми за
индустријске потребе; парфеми и колоњске воде;
парфеми и тоалетне воде; уља за мирисе и парфеме;
колоњске воде, парфеми и козметички производи;
парфеми, колоњске воде и производи за негу после
бријања; дневне креме; бб креме; козметичке креме;
креме за кожу; креме за косу; креме за купање; креме
за лице; креме за руке; креме за самопотамњивање;
креме за тело; креме за туширање; креме за усне;
парфимисане креме; бронзери за кожу у облику
креме; гелови, креме и уља за туширање; козметичке
креме за кожу; козметичке креме за лице и тело;
козметичке креме за негу коже; крема за тело за
козметичку примену; крема за тело за козметичку
употребу; креме за кожу за козметичке потребе;
креме за лице за козметичке потребе; креме за лице и
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тело; креме за негу косе; креме за тело за козметичку
употребу; мирисне креме за тело; мирисни лосиони и
креме за тело; креме, уља, лосиони и препарати за
чишћење и хидратацију; козметичке креме, млека,
лосиони, гелови и пудери за лице, руке и тело;
лосиони, креме и препарати за негу лица, тела, коже
главе, ноктију и косе; шминка; подлоге за шминку;
шминка за очи; шминка за тело; шминке за лице;
козметички производи и шминка; шминка за лице и
тело; креме за негу коже и скидање шминке за
козметичке потребе.
Кл. 18: торбе; вечерње торбе; вишенаменске торбе;
кожне торбе; писмо торбе; пословне торбе; путне
торбе; спортске торбе; торбе за ношење; торбе за
плажу; торбе на раме; школске торбе; кожне женске
торбе [ручне торбе]; мале женске торбе [ручне
торбе]; женске торбе [ручне торбе], од племенитих
метала; женске ручне торбе; кожне торбе и
новчаници; кожне торбе, кофери и новчаници;
компресоване торбе прилагођене за пртљаг; кофери
и путне торбе; мале мушке торбе; модне ручне торбе;
школске торбе за књиге; женске торбе [ручне торбе],
нису од племенитих метала; торбе од коже и
вештачке коже; дечије торбе које се носе преко
рамена; актен ташне; женске ташне; кожни
новчаници; новчаници за картице; држачи картица
[новчаници]; новчаници [предмети од коже];
футроле за кредитне картице [новчаници];
новчаници за картице [предмети од коже]; метални
делови кишобрана; торбице за шминку, кључеве и
друге личне предмете; торбице за шминку које се
продају празне; торбице за шминку; футроле за
кључеве; футроле од коже; футроле за кључеве од
имитације коже; футроле за кључеве од коже и
вештачке коже.
Кл. 25: хаљине; вечерње хаљине; дугачке хаљине;
женске хаљине; кожне хаљине; коктел хаљине;
летње хаљине; матурске хаљине; топ хаљине;
трудничке хаљине; хаљине без рукава; хаљине за
бебе; хаљине за девојчице; хаљине за децу; кратке
хаљине без рукава; неструкиране хаљине [одећа];
свечане женске хаљине; сукње; мини-сукње;
спортске сукње; сукње-панталоне; одела за жене са
сукњом; сукње са високим струком; панталоне;
дечије панталоне; женске панталоне; елегантне
панталоне; кожне панталоне; кратке панталоне;
мушке панталоне; панталоне за бебе; панталоне за
децу; панталоне за жене; панталоне за мушкарце;
панталоне за одела; панталоне за одрасле; панталоне
за пешачење; свечане панталоне; трудничке
панталоне; панталоне за бебе [одећа]; панталоне за
сваки дан; три-четврт панталоне; комплети кратких
мајица и панталона [одећа]; удобне панталоне за
ношење код куће; мајице; дукс мајице; кратке
мајице; мајице без рукава; мајице за бебе; поло
мајице; спортске мајице; трудничке мајице; мајице
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без рукава [топ]; мајице голих рамена; мајице са
дугим рукавима; мајице са капуљачом; мајице са
крагнама; мајице са кратким рукавима; мајице са
рол-крагном; мајице са штампом; мушке мајице без
рукава; блузе, кошуље; женске кошуље; кошуље за
децу; кошуље за жене; кошуље за мушкарце; кошуље
за одрасле; мушке кошуље; кошуље кратких рукава;
кошуље са деколтеом; кошуље са дугим рукавима;
кошуље са отвореним изрезом; свечане мушке
кошуље; зимске јакне; дугачке јакне; јакне за
пешачење; јакне [одећа]; кожне јакне; кошуље-јакне;
кратке јакне; лагане јакне; памучне јакне; спортске
јакне; јакне од џинса; јакне са дугим рукавима;
блузе; блузе са дугим рукавима; блузе са кратким
рукавима; комплети блуза и џемперић; џемпери за
децу; џемпери за жене; џемпери за мушкарце;
џемпери за одрасле; џемпери кратких рукава;
џемпери на в-изрез; џемпери са дугим рукавима;
џемпери са округлим изрезом; капе; вунене капе;
капе са гомбицом; капе за новорођенчад, бебе, малу
децу и децу; одећа, обућа и капе за бебе и малу децу;
одећа; доњи делови одеће [одећа]; вечерња одећа;
еластична одећа; каишеви [одећа]; комбинезони
[одећа]; комплети [одећа]; лежерна одећа; мајице
[одећа]; одећа за бебе; одећа за девојчице; одећа за
децу; одећа за дечаке; одећа за жене; одећа за младу;
одећа за мушкарце; одећа за плажу; одећа за
спавање; одећа за труднице; пословна одећа; радна
одећа; рукавице [одећа]; горњи делови одеће за децу;
горњи делови одеће за жене; горњи делови одеће за
мушкарце; горњи делови одеће за одрасле; доњи
делови одеће за децу; доњи делови одеће за жене;
доњи делови одеће за мушкарце; доњи делови одеће
за одрасле; ешарпе као одећа; женска уникатна
модна одећа; каишеви за струк [одећа]; кожни
каишеви [одећа]; одећа за бебе и малу децу; одећа за
малу децу; одећа за мушкарце, жене и децу; одећа за
спавање за бебе; одећа за спавање за децу; одећа за
спавање за жене; одећа за спавање за мушкарце;
одећа, обућа, покривала за главу; одећа од џинса;
опрема за бебе [одећа]; рукавице као делови одеће;
спољашња одећа за бебе; спољашња одећа за
девојчице; спољашња одећа за децу; спољашња
одећа за дечаке; спољашња одећа за жене; спољашња
одећа за мушкарце; одећа од коже или имитације
коже; умеци за купаће костиме [делови одеће];
обућа; женска обућа; мушка обућа; обућа за бебе;
обућа за децу; обућа за новорођенчад; обућа за
одрасле; спортска обућа; мушка и женска обућа;
ципеле; дечје ципеле; женске ципеле; кожне ципеле;
мушке ципеле; равне ципеле; свечане ципеле;
спортске ципеле; ципеле за бебе; ципеле за одојчад;
ципеле за одрасле; чизме и ципеле; балетанке [равне
ципеле]; купаће гаће; бикини купаћи костими;
дводелни купаћи костими; женски купаћи костими;
једноделни купаћи костими; купаћи костими за децу;
ЗИС / RS / IPO
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мушки купаћи костими; зимске рукавице; кожне
рукавице; рукавице без прстију; шалови; мараме,
шалови; свилени шалови; шалови, мараме; шешири;
модни шешири; шешири за децу; шешири за плажу;
шешири за заштиту од сунца; женски шешири који
се
везују
испод
браде;
кравате.
Кл. 35:
услуге продаје козметике и шминке,
гардеробе и акцесоара преко интернет продавница;
маркетиншке услуге везане за одећу; услуге
велепродаје везане за торбе; услуге велепродаје
торби; услуге малопродаје торби; услуге онлајн
велепродаје торби; услуге онлајн малопродаје торби;
услуге онлајн малопродаје везане за ручне ташне;
услуге продаје козметике и шминке преко интернет
продавница. услуге продаје козметике и шминке,
гардеробе и акцесоара преко интернет продавница,
услуге малопродаје и велепродаје за козметику,
услуге онлајн малопродаје везане за козметику.
истраживање тржишта из области козметике,
парфимерије и производа за улепшавање, пружање
клијентима информација које се односе на
козметику, пружање савета потрошачима у вези са
производима који се односе на козметику,услуге
малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне
потрепштине,
пасте
за
зубе,
сапуне
и
детерџенте,услуге малопродаје које се односе на
наручивање козметике путем поште, маркетиншке
услуге везане за одећу; услуге велепродаје везане за
одећу; услуге велепродаје одеће; услуге малопродаје
и велепродаје за одећу; услуге малопродаје одеће;
услуге малопродаје у вези са одећом; услуге
малопродаје које пружају бутици одеће; услуге
малопродаје које пружају продавнице одеће; услуге
малопродаје одеће и одевних додатака поштанском
испоруком; услуге малопродаје пружене од стране
дискотних продавница одеће; услуге аукцијске
продаја путем интернета; услуге компјутеризоване
продаје на мало преко интернета; услуге пословне
администрације за обраду продаје преко интернета;
услуге
продаје
гардеробе
преко
интернет
продавница; услуге продаје козметике и шминке
преко интернет продавница; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; услуге продаје козметике и
шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет
продавница; услуге продаје унапред снимљених
музичких и видео садржаја који се могу преузети
преко интернет продавнице; услуге малопродаје
везане за играчке; услуге малопродаје везане за
игре;; услуге малопродаје везане за обућу; услуге
малопродаје везане за одевање; услуге малопродаје
везане за тканине; услуге малопродаје и велепродаје
за козметику; услуге малопродаје и велепродаје за
намештај; услуге малопродаје и велепродаје за
обућу; услуге малопродаје и велепродаје за
постељину; услуге малопродаје и велепродаје за
ЗИС / RS / IPO

Ж
сапуне; услуге малопродаје играчака; услуге
малопродаје
канцеларијског
прибора;
услуге
малопродаје
обуће;
услуге
малопродаје
прехрамбених производа; услуге малопродаје торби;
услуге малопродаје штампаних материјала; услуге
онлајн малопродаје играчака; услуге онлајн
малопродаје накита; услуге онлајн малопродаје
обуће; услуге онлајн малопродаје торби; услуге
малопродаје и велепродаје за тканине и постељине;
услуге малопродаје и велепродаје за тоалетне
потрепштине; услуге малопродаје производа за
опремање стана; услуге малопродаје у вези са
торбама; услуге онлајн малопродаје везане за
козметику; услуге услуге онлајн малопродаје
канцеларијског прибора; услуге онлајн малопродаје
штампаног материјала; услуге малопродаје одевних
додатака
поштанском
испоруком;
услуге
малопродаје које се односе на наручивање козметике
путем поште; услуге велепродаје везане за накит;
услуге велепродаје везане за одевање; услуге
велепродаје обуће; услуге онлајн велепродаје
играчака; услуге онлајн велепродаје намештаја;
услуге онлајн велепродаје обуће; услуге велепродаје
производа за опремање стана; услуге велепродаје у
вези са играчкама; услуге велепродаје у вези са
обућом; услуге онлајн велепродаје спортске опреме.
(111) 81416
(210) Ж- 2021-752

(181) 27.04.2031.
(220) 27.04.2021.
(151) 15.10.2021.
(732) Татјана Стојановски, Шилерова 80/12, 11080,
Земун-Београд, RS
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

HELPER
(511) Кл. 3: помаде у стику за козметичке потребе;
дезодоранси за негу тела; дезодоранси и
антиперспиранти за личну употребу; спрејеви за тело
као дезодоранси и мириси за личну употребу;
козметичке креме за негу коже; козметички лосиони
за кожу; креме за кожу за козметичке потребе;
немедицинске креме за кожу; немедицински
препарати за негу коже; препарати за очување коже
[полирање]; средства за регенерацију коже;
препарати за заштиту коже[полирање];производи за
хидратацију коже;креме за кожу и у течном и у
чврстом облику; креме за регенерацију коже за
козметичке потребе; препарати за негу коже против
старења; балзами након бријања; креме, уља,
лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке
потребе;козметичке креме за негу тела; козметичке
креме и лосиони; крема за тело за козметичку
примену; креме за тело; креме за тело за козметичку
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Ж
примену;хидратантне креме, лосиони и гелови;
хидратантне креме после бријања; немедицинске
креме против пеленског осипа, препарати против
знојења.
Кл. 5: медицинске креме против оједа од пелена;
помаде за медицинску употребу; медицинске креме
за кожу; медицинска средства за чишћење коже и
рана; медицински лосиони и креме за тело, кожу,
лице и руке; фармацеутски препарати и супстанце за
лечење оштећене коже и ткива; балзами за
медицинску примену; вишенаменски медицински
балзами против болова;креме за дерматолошку
употребу.
Кл. 35: услуге продаје козметике и шминке преко
интернет продавница, услуге малопродаје и
велепродаје за козметику, тоалетне потрепштине,
пасте за зубе, сапуне и детерџенте, услуге продаје
козметике и шминке преко интернет продавница,
услуге малопродаје и велепродаје за козметику,
услуге онлајн малопродаје везане за козметику.
истраживање тржишта из области козметике,
парфимерије
и
производа
за
улепшавање,
пружање клијентима информација које се односе на
козметику, услуге малопродаје које се односе на
наручивање козметике путем поште.
(111) 81417
(210) Ж- 2021-753

(181) 27.04.2031.
(220) 27.04.2021.
(151) 15.10.2021.
(732) Татјана Стојановски, Шилерова 80/12, 11080,
Земун-Београд, RS
(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

Pomoćnik
(511) Кл. 3: помаде у стику; лични дезодоранси;
дезодоранси за тело [парфимеријски производи];
дезодоранси
у
спреју
за
жене;
немедицинске креме против оједа од пелена; помаде
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за козметичку употребу; емолијенти за кожу за
козметичке потребе; козметички лосиони за негу
коже; козметички освеживачи за кожу; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
обнављање коже; козметички производи за употребу
на кожи; креме за чишћење коже; лосиони за
чишћење коже; маске за кожу за козметичке потребе;
немедицински лосиони за стимулацију коже;
немедицински серуми за кожу; пене за негу коже;
средства за побољшање изгледа коже; козметички
препарати
за
негу
и
третирање
коже;
креме за кожу у течном и чврстом облику; балзами,
осим за медицинске сврхе; козметичке креме за
кожу;
козметичке креме за негу; крема за тело за
козметичку употребу; козметичке креме; креме за
кожу; креме за тело за козметичку употребу; креме
за тело [козметика]; креме које не остављају трагове;
маске
за
тело
у
облику
креме;
хидратантне креме за после бријања; хидрирајуће
креме за после бријања; средства против знојења за
личну употребу.
Кл. 5: медицинске креме против пеленског оједа;
медицинске креме за негу коже; медицински
лосиони за кожу; медицински препарати за лечење
коже; медицински препарати за негу коже;
препарати за негу коже за медицинске потребе;
помаде за фармацеутску употребу; балзами за
медицинске сврхе; балзами против болова;
медицинске креме за лечење дерматолошких
проблема.
Кл. 35:
услуге продаје козметике и шминке,
гардеробе и акцесоара преко интернет продавница,
услуге малопродаје и велепродаје за козметику,
услуге онлајн малопродаје везане за козметику,
истраживање тржишта из области козметике,
парфимерије и производа за улепшавање, пружање
савета потрошачима у вези са производима који се
односе на козметику, услуге малопродаје које се
односе на наручивање козметике путем поште.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.03.2021. - 15.04.2021. године:
Жиг рег. бр. 15030 чији је носилац Glaxo
Group Limited, a British company, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, GB,
престао је да важи дана 26.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 15046 чији је носилац MONO
PUMPS
LIMITED,
MARTIN
STREET,
AUDENSHAW, MANCHESTER M34 5DQ, GB,
престао је да важи дана 26.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 15060 чији је носилац SHELL
BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340
Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана
13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 15061 чији је носилац SHELL
BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340
Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана
13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 25248 чији је носилац FRANKLIN
ELECTRIC CO., INC., 9255 Coverdale Road, Fort
Wayne, Indiana 46809, US, престао је да важи дана
11.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 25265 чији је носилац Wyeth
Holdings LLC, 235 East 42nd Street, New York, N.Y.
10017, US, престао је да важи дана 11.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 25277 чији је носилац YAMAHA
CORPORATION,
10-1,
NAKAZAWA-CHO,
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP, престао је
да важи дана 11.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 35938 чији је носилац KRAŠ
prehrambena industrija d.d., ZAGREB, RAVNICE 48,
HR, престао је да важи дана 19.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 35753 чији је носилац
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA
ZDRAVLJE
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
LESKOVAC, VLAJKOVA 199, LESKOVAC, YU,
престао је да важи дана 20.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 37707 чији је носилац AstraZeneca
AB, 151 85 Sodertalje, SE, престао је да важи дана
21.03.2021. године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 41884 чији је носилац
SAFECHEM Europe GmbH , Tersteegenstr.25 , 40474
Dusseldorf, DE, престао је да важи дана 23.03.2021.
године.
Жиг рег. бр. 36437 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., Ljubljana, Verovškova 57, SI,
престао је да важи дана 26.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 36622 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 02.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 37271 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, YU, престао је да важи дана 03.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 38398 чији је носилац REVLON
CONSUMER PRODUCTS CORPORATION, 237
PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017, US,
престао је да важи дана 05.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 37820 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 06.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 37825 чији је носилац YEUEN
YOUNG ELECTRICAL CO., LTD., NO.17, ALLEY
166, LANE 68, SHUI YUAN ROAD, FENG YUAN
CITY, TAICHUNG HSIEN, TW, престао је да важи
дана 10.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 37826 чији је носилац
LORILLARD LICENSING COMPANY LLC, 1600
Wachovia Tower, 300 North Greene Street, Suite 1601,
Greensboro, North Carolina 27401, US, престао је да
важи дана 10.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 37827 чији је носилац JAPAN
TOBACCO INC., a corporation organized and existing
under the laws of Japan, 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, JP, престао је да важи дана 10.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 37831 чији је носилац THE
CONDE NAST PUBLICATIONS LTD., VOGUE
HOUSE, HANOVER SQUARE, LONDON W1R 0AD,
GB, престао је да важи дана 11.04.2021. године.
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Жиг рег. бр. 37833 чији је носилац
LORILLARD LICENSING COMPANY LLC, 1600
Wachovia Tower, 300 North Greene Street, Suite 1601,
Greensboro, North Carolina 27401, US, престао је да
важи дана 12.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 37783 чији је носилац Novozymes
A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, DK,
престао је да важи дана 16.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 37836 чији је носилац
LORILLARD LICENSING COMPANY LLC, 1600
Wachovia Tower, 300 North Greene Street, Suite 1601,
Greensboro, North Carolina 27401, US, престао је да
важи дана 16.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 47371 чији је носилац Unilever IP
Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL,
престао је да важи дана 17.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46836 чији је носилац
DIREKTNA TRGOVINA, D.O.O., Maksima Gorkog
153, BEOGRAD, YU, престао је да важи дана
21.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 43754 чији је носилац FARMA
LOGIST DOO, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 25-27
BEOGRAD, YU, престао је да важи дана 21.03.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46784 чији је носилац Diageo
North America, Inc., Three World Trade Center 175
Greenwich Street New York 10007, US, престао је да
важи дана 22.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46786 чији је носилац Diageo
North America, Inc., Three World Trade Center 175
Greenwich Street New York 10007, US, престао је да
важи дана 22.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46910 чији је носилац SONASHI
ELECTRONICS LIMITED, Room 1606, Peninsula
Square, 18 Sung On Street, HONG KONG, HK, престао
је да важи дана 24.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46823 чији је носилац REXPROM, PREDUZEĆE ZA PRERADU I PROMET
KAFE, Milosava Vlajića 24b, SOPOT, YU, престао је
да важи дана 27.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 48324 чији је носилац LOTOS
d.o.o. za proizvodnju farmaceutskih preparata, Dr.
Mijatovića br. 3, Banatski Karlovac, YU, престао је да
важи дана 27.03.2021. године.
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Жиг рег. бр. 46856 чији је носилац
NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO „FAJTER“
d.o.o. , Грге Андријановића бр. 1/6, Београд , RS,
престао је да важи дана 28.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46545 чији је носилац GRUPO
EMPRESARIAL EXTRAHOTELERO PALMARES,
S.A., Calle Linea No. 60 esquina a M. Vedado, Plaza,
Ciudad de la Habana, Cuba, CU, престао је да важи
дана 30.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46707 чији је носилац MLIN
PRODUKT, D.O.O. preduzeće za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu,, Bulevar Revolucije 516
A, BEOGRAD, YU, престао је да важи дана
30.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46825 чији је носилац Atlantic
Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 30.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 46581 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883,, US, престао је да важи дана 31.03.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46582 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6883 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883,, US, престао је да важи дана 31.03.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46565 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883,, US, престао је да важи дана 31.03.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46608 чији је носилац MSD
International Holdings GmbH, Weystrasse 20, CH-6000
Lucerne 6, CH, престао је да важи дана 31.03.2021.
године.
Жиг рег. бр. 50832 чији је носилац
ALVIROVIĆ MIRKO,, Aleksinačkih rudara 37/23,
BEOGRAD, YU, престао је да важи дана 03.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 49668 чији је носилац
ALVIROVIĆ MIRKO,, Aleksinačkih rudara 37/23,
NOVI BEOGRAD, YU, престао је да важи дана
03.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 46693 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883,, US, престао је да важи дана 04.04.2021.
године.
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Жиг рег. бр. 46672 чији је носилац Findus
Sverige Aktiebolag, , 267 81 Bjuv, SE, престао је да
важи дана 04.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63204 чији је носилац Mars,
Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, VA 221013883, US, престао је да важи дана 18.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 46673 чији је носилац
MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052-6399,, US, престао је да
важи дана 04.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63205 чији је носилац Mars,
Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, VA 221013883, US, престао је да важи дана 18.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 46810 чији је носилац Forage
Genetics International, LLC, N5292 Gills Conlee Road
S. West Salem, Wisconsin 54669, US, престао је да
важи дана 06.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 46811 чији је носилац Viacom
International Inc., 1515 Broadway, New York, NY
10036, US, престао је да важи дана 07.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46881 чији је носилац UPJOHN US 1
LLC, 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US,
престао је да важи дана 12.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 46815 чији је носилац Sazerac
Brands, LLC, a Delaware limited liability company
,
10400 Linn Station Road, Suite 300 , Louisville,
Kentucky 40223, US, престао је да важи дана
13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 46876 чији је носилац MARS
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883,, US, престао је да важи дана 13.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46872 чији је носилац Reckitt &
Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, 103-105
Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао
је да важи дана 14.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62585 чији је носилац Dr. Oetker
d.o.o., Вука Караџића 13, 22310 Шимановци, RS,
престао је да важи дана 04.12.2030. године.
Жиг рег. бр. 62535 чији је носилац Zentiva
Pharma d.o.o., Милентија Поповића 5 в, спрат 2,
Београд-Нови Београд, RS, престао је да важи дана
10.03.2031. године.
Жиг рег. бр. 63211 чији је носилац BELUPO
lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63117 чији је носилац Reckitt
Benckiser Vanish B.V. , Siriusdreef 14, 2132 WT
Hoofddorp, NL, престао је да важи дана 18.03.2021.
године.
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Жиг рег. бр. 62945 чији је носилац
TIKKURILA d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac,
RS, престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63242 чији је носилац Toto
Limited, Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta′
Xbiex Yacht Marina, Ta′ Xbiex XBX 1027, MT,
престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63243 чији је носилац Toto
Limited, Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta′
Xbiex Yacht Marina, Ta′ Xbiex XBX 1027, MT,
престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63244 чији је носилац Toto
Limited, Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta′
Xbiex Yacht Marina, Ta′ Xbiex XBX 1027, MT,
престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63247 чији је носилац Toto
Limited, Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta′
Xbiex Yacht Marina, Ta′ Xbiex XBX 1027, MT,
престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63245 чији је носилац Toto
Limited, Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta′
Xbiex Yacht Marina, Ta′ Xbiex XBX 1027, MT,
престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63246 чији је носилац Toto
Limited, Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta′
Xbiex Yacht Marina, Ta′ Xbiex XBX 1027, MT,
престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63086 чији је носилац Termomont
elektro d.o.o. , Bavaništanski put 247, Pančevo, RS,
престао је да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63148 чији је носилац
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 18.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63149 чији је носилац Atlantic
Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 19.03.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63150 чији је носилац Atlantic
Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 19.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63151 чији је носилац Atlantic
Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 19.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63152 чији је носилац PRVA
Televizija d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 19.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63087 чији је носилац RED BULL
GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See , AT,
престао је да важи дана 19.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63139 чији је носилац
VULCABRAS / AZALEIA - RS, CALÇADOS E
ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., Rua Dr. Legendre, 34,
Parobe, Rio Grande do Sul, 95630-000, BR, престао је
да важи дана 19.03.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63172 чији је носилац Research In
Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario,
Canada N2L 3W8, CA, престао је да важи дана
23.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63173 чији је носилац Research In
Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario,
Canada N2L 3W8, CA, престао је да важи дана
23.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63096 чији је носилац AEROMAR
d.o.o., Gospodar Jevremova 48/II, 1000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 24.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63097 чији је носилац NISSAN
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as
NISSAN MOTOR CO., LTD.),
No.2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP,
престао је да важи дана 24.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63088 чији је носилац NOVARTIS
AG, 4002 Basel, Švajcarska, CH, престао је да важи
дана 19.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63098 чији је носилац Društvo za
proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge
ŽITOPRERADA DM d.o.o., Bašaidski put bb., Novi
Bečej, RS, престао је да важи дана 25.03.2021.
године.

Жиг рег. бр. 63089 чији је носилац NOVARTIS
AG, 4002 Basel, Švajcarska, CH, престао је да важи
дана 19.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63099 чији је носилац MIGROS
d.o.o., Požarevačka 17, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 25.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63091 чији је носилац THE FUN
& FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Батајнички друм
12, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана
22.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63175 чији је носилац Fabrika za
preradu voća i povrća NECTAR doo, Novosadski put 9,
Bačka Palanka, RS, престао је да важи дана
26.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63141 чији је носилац
TURISTIČKO
DRUŠTVO
"TEKIJA",
Avrama
Petronijevića 10, 19325 Tekija, RS, престао је да важи
дана 22.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63101 чији је носилац BELUPO
lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 26.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63092 чији је носилац THE FUN
& FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Батајнички друм
12, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана
22.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63176 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
26.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63093 чији је носилац THE FUN
& FIT COMPANY d.o.o. Beograd, Батајнички друм
12, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана
22.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63145 чији је носилац Nikola'S
d.o.o., Preduzeće za proizvodnju gotovih tekstilnih
proizvoda, promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu,
Dobračina 39, 11000 Beograd, RS, престао је да важи
дана 26.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63094 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Трг
Николе Пашића 5, 11000 Београд, RS, престао је да
важи дана 23.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63177 чији је носилац Fabrika za
preradu voća i povrća NECTAR doo, Novosadski put 9,
Bačka Palanka, RS, престао је да важи дана
26.03.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63178 чији је носилац SZKKR
WANTED JEANS Ugljanin Nedžad preduzetnik, Novi
Pazar, Dubrovačka 414 7, RS, престао је да важи дана
29.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63709 чији је носилац PTP NT
COMPANY, Bulevar Mihajla Pupina 121, Novi Beograd,
RS, престао је да важи дана 29.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63357 чији је носилац Temet d.o.o.
Lozovik, Лозовик бб, 35000 Јагодина, RS, престао је
да важи дана 30.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63274 чији је носилац Društvo za
proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge
ŽITOPRERADA DM d.o.o., Bašaidski put bb., Novi Bečej,
RS, престао је да важи дана 31.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 62606 чији је носилац
APATINSKA PIVARA APATIN DOO, 25260 Apatin,
Trg oslobođenja br. 5, RS, престао је да важи дана
31.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 62608 чији је носилац
APATINSKA PIVARA APATIN DOO, 25260 Apatin,
Trg oslobođenja br. 5, RS, престао је да важи дана
31.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63291 чији је носилац Bayer
HealthCare LLC, 100 Bayer Road, Pittsburgh,
Pennsylvania 15205, US, престао је да важи дана
31.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 63271 чији је носилац ROXALL
Medizin GmbH, Carl-Petersen-Straße 4, 20535
Hamburg, DE, престао је да важи дана 31.03.2021.
године.

Ж
Жиг рег. бр. 62806 чији је носилац JADRANGALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb,
HR, престао је да важи дана 31.03.2021. године.
Жиг рег. бр. 65458 чији је носилац Strauss
Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 65459 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
01.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 65460 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
01.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63327 чији је носилац БЕОХЕМИЈА
ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
БЕОГРАД, Кумодрашка бр. 290, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 01.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63289 чији је носилац Друштво за
производњу, промет и услуге ДУГА КОМЕРЦ д.о.о.
Крушевац, Јасички пут бб, Крушевац, RS, престао је
да важи дана 01.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63293 чији је носилац Društvo za
pružanje usluga MPG Plus doo, Dobrovoljačka 10,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
01.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63891 чији је носилац Nikolaos
Nanopoulos, Visokog Stevana br. 38, 11000 Beograd,
RS i Panagiotis Vryonis, Ag. Matheos, Ostrvo Krf, GR,
престао је да важи дана 01.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63272 чији је носилац ROXALL
Medizin GmbH, Carl-Petersen-Straße 4, 20535
Hamburg, DE, престао је да важи дана 31.03.2021.
године.

Жиг рег. бр. 63328 чији је носилац
NOVOMETAL D.O.O., Kiš Ernea br. 4, 21000 Novi
Sad, RS, престао је да важи дана 01.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 64339 чији је носилац ROXALL
Medizin GmbH, Carl-Petersen-Straße 4, 20535 Hamburg,
DE, престао је да важи дана 31.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63368 чији је носилац Vladislav
Vučković, Celovečka 7/13, 24000 Subotica, RS, престао
је да важи дана 01.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63344 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge OWN Doo , Beograd, Bulevar
Mihaila Pupina 20H, RS, престао је да важи дана
31.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63828 чији је носилац Fun Group
Travel Company doo, Obilićev venac 18-20, City
passage, lokal 2-9, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 01.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 62805 чији је носилац JADRANGALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb,
HR, престао је да важи дана 31.03.2021. године.

Жиг рег. бр. 63615 чији је носилац FORTIS
TEAM, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 115đ, 11070
Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 02.04.2021.
године.
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Ж
Жиг рег. бр. 63931 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge JOIN DOO, Save
Kovačevića bb, Novi Pazar, RS, престао је да важи
дана 02.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62949 чији је носилац Preduzeće
za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju
HAPPY TV d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 02.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63306 чији је носилац Chiquita Brands
L.L.C., 250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US,
престао је да важи дана 02.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62633 чији је носилац Glaxo
Group Limited, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
02.04.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63644 чији је носилац Gabor
Kovač, Matije Gupca 5, Subotica, RS, престао је да
важи дана 07.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63375 чији је носилац Татјана
Милетић, Милоја Ђака 36, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 08.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 64159 чији је носилац Miloš
Jovanović, Gospodar Jevremova 7/V, Šabac, RS,
престао је да важи дана 08.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63508 чији је носилац Zentiva,
k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní
Měcholupy, CZ, престао је да важи дана 09.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63353 чији је носилац Rubin a.d.,
Nade Marković 57, 37000 Kruševac, RS, престао је да
важи дана 09.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63976 чији је носилац Preduzeće
za spoljnu i unutrašnju trgovinu "ECKO" d.o.o. , Novi
Beograd, Jurija Gagarina 91/30, RS, престао је да важи
дана 05.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63371 чији је носилац Putujući
Glumac d.o.o., Gospodar Jevremova 65, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63539 чији је носилац GP Auto
Shop d.o.o., Јanka Stajčića 50, Lazarevac, RS, престао
је да важи дана 05.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63372 чији је носилац Putujući
Glumac d.o.o., Gospodar Jevremova 65, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63488 чији је носилац
LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 avenue de
l'Arche, 92400 Courbevoie, FR, престао је да важи
дана 06.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63373 чији је носилац Putujući
Glumac d.o.o., Gospodar Jevremova 65, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.04.2021. године.

Жиг рег. бр. 63316 чији је носилац DROGA
KOLINSKA, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana, Slovenija, SI, престао је да важи дана
06.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63294 чији је носилац Слободан
Кантар, Страхињића бана бр. 38, Београд, RS,
престао је да важи дана 06.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63572 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 06.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63542 чији је носилац HI "Zaštita
bilja" d.о.о, Toplički partizanski odred 151, 18250 NišPalilula, RS, престао је да важи дана 07.04.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63276 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
07.04.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63374 чији је носилац Putujući
Glumac d.o.o., Gospodar Jevremova 65, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62733 чији је носилац Galenika
a.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62731 чији је носилац Galenika
a.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62732 чији је носилац Galenika
a.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62736 чији је носилац Galenika
a.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 Zemun, RS,
престао је да важи дана 13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63378 чији је носилац Cvetković
Oliver, Izvorska 26а, Barajevo, RS, престао је да важи
дана 13.04.2021. године.
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 63370 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge "LAI HAO" d.o.o., Jurija Gagarina
br. 87/85, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи
дана 13.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 62710 чији је носилац Preduzeće
za međunarodnu trgovinu VINS 2000 d.o.o., Ustanička
64/XV, Beograd, RS, престао је да важи дана
14.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 63746 чији је носилац Dušan
Danilović, Marička 21, Šabac, RS, престао је да важи
дана 16.04.2021. године.
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Ж
Жиг рег. бр. 62688 чији је носилац DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA
PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLIMARK
BEOGRAD, Аутопут Београд-Нови Сад бр. 100б,
Београд-Земун, RS, престао је да важи дана
16.04.2021. године.
Жиг рег. бр. 77856 чији је носилац Kerry
Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans, Luxembourg,
L-1820, LU, престао је да важи дана 24.03.2021.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.09.2021. - 15.10.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 916
промењена је у Thermos L.L.C., 475 N. Martingale
Road Suite 1100 Schaumburg IL United States of
America 60173, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19202
промењена је у Xella Deutschland GmbH, Düsseldorfer
Landstraße 395 , 47259 Duisburg, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 29892
промењена је у Mitsubishi Chemical UK Limited,
Cassel Works, New Road , Billingham, TS23 1LE,
England, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 32432
промењена је у Novo Nordisk Health Care AG, The
Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 32433
промењена је у Novo Nordisk Health Care AG, The
Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 32434
промењена је у Novo Nordisk Health Care AG, The
Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 32963
промењена је у Novo Nordisk Health Care AG, The
Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 33474
промењена је у POSCO INTERNATIONAL
Corporation, 134, TEHERAN-RO, , GANGNAM-GU,
Seoul, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 35295
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38876
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 38877
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41295
промењена је у Novo Nordisk Health Care AG, The
Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41296
промењена је у Novo Nordisk Health Care AG, The
Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41457
промењена је у MEGA DISPOSABLES S.A., Dekelias
148, 136 78 Aharnes, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41458
промењена је у MEGA DISPOSABLES S.A.., Dekelias
148, 136 78 Aharnes, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42219
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43094
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43095
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38658
промењена је у Illinois Tool Works Inc, 155 Harlem
Avenue, Glenview, Illinois 60025, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 43100
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38875
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44258
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 45142
промењена је у MORAVACEM d.o.o. Popovac ,
Бранка Ристића 8, Поповац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65761
промењена је у Никола Вучинић, Булевар Михајла
Пупина 016Д/12, 11070 Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 45433
промењена је у SEGA CORPORATION, Sumitomo
Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1, Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66019
промењена је у Дејан Крупниковић пр., Карађорђева
14, стан 5, 32000 Чачак, RS and TRGOVINA PREST
DOO NIŠ (PALILULA), Топлички партизански одред
бб, 18000 Ниш, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 47268
промењена је у Pfizer PFE US Holdings 4 LLC, 1000
Mylan Boulevard, 15137, Canonsburg, PA, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47856
промењена је у Advanced Micro Devices, Inc., 2485
Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48726
промењена је у BRITISH AMERICAN TOBACCO
SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар
Милутина Миланковића 1ж, 11070 , Нови Београд,
RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 51950
промењена је у VLATACOM INSTITUT VISOKIH
TEHNOLOGIJA
DOO
BEOGRAD,
Milutina
Milankovića 5, 11000 Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53614
промењена је у Mega Disposables S.A., Dekelias 148,
136 78 Aharnes, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 53615
промењена је у MEGA DISPOSABLES S.A., Dekelias
148, 136 78 Aharnes, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62535
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 63605
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66530
промењена је у KEPROM d.o.o., Glavna 18, 11000
Beograd-Zemun, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66863
промењена је у Merkur Casino GmbH, Merkur Allee 1
- 15, 32339 Espelkamp, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67541
промењена је у Merkur Casino GmbH, Merkur Allee 1
- 15, 32339 Espelkamp, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69045
промењена је у Novo Nordisk Health Care AG, The
Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69620
промењена је у Aldi Einkauf SE & Co. oHG,
Eckenbergstr. 16, 45307, Essen, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69684
промењена је у FABRIKA KONDITORSKIH
PROIZVODA NELLY DOO Loznica, Георгија
Јакшића 14 , 15300 Лозница, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69706
промењена је у Merkur Casino GmbH, Merkur Allee 1
- 15, 32339 Espelkamp, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69816
промењена је у Merkur Casino GmbH, Merkur Allee 1
- 15, 32339 Espelkamp, DE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63606
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 69939
промењена је у Dejan Krupniković pr., Карађорђева
14, стан 5 , 32000 Чачак , RS and TRGOVINA PREST
DOO NIŠ (PALILULA), Топлички партизански одред
бб, 18000 Ниш, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63607
промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија
Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70108
промењена је у Merkur Casino GmbH, Merkur Allee 1
- 15, 32339 Espelkamp, DE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64361
промењена је у Fiskars Brands, Inc., A Company
organized under the laws of the State of Wisconsin, 7800
Discovery Drive, Middleton, WI 53562, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70662
промењена је у AL GROSSO DOO BEOGRAD , Јурија
Гагарина бр. 32, 11073 Београд-Нови Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO
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Ж
Име или адреса носиоца жига рег. број 71963
промењена
је
у
ASUSTEK
COMPUTER
INCORPORATION, 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist.,
Taipei City 112, Taiwan, CN;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72019
промењена је у TP-LINK CORPORATION LIMITED,
Room 901, 9/F, New East Ocean Centre, 9 Science
Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72688
промењена је у Azzaro Mugler Beauté, 14 rue Royale,
75008 Paris, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72696
промењена је у TP-LINK CORPORATION LIMITED,
Room 901, 9/F, New East Ocean Centre, 9 Science
Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74022
промењена је у PUIG FRANCE, 65/67 avenue des
Champs-Élysées, 75008 Paris, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74999
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 77026
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77027
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77274
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77280
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78240
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78505
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78567
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75400
промењена је у Her Majesty the Queen in right of
Canada as represented by the Minister for International
Trade, 111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1N 1J1, CA;

Име или адреса носиоца жига рег. број 78568
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76274
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 78631
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76573
промењена је у BLACK HORSE-FAS DOO
BEOGRAD, Кнез Михаилова 10/3, 11000 Београд,
RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 78632
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76608
промењена је у ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76609
промењена је у ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77005
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 78708
промењена је у ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79004
промењена је у Studio Moda DOO Beograd, Иштвана
Сечењија 3, 24000, Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79245
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79264
промењена је у MORAVACEM d.o.o. Popovac ,
Бранка Ристића 8, Поповац, RS;
ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 79400
промењена је у ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79493
промењена је у MORAVACEM d.o.o. Popovac ,
Бранка Ристића 8, Поповац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79869
промењена је у ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79968
промењена је у Aldi Einkauf SE & Co. oHG,
Eckenbergstr. 16, 45307, Essen, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80281
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

Ж
За жиг бр. 36951 извршен је пренос на Hormel
Foods Corporation, 1 Hormel Place, Austin, Minnesota
55912, US;
За жиг бр. 39337 извршен је пренос на TAF
Global Holding AG, Mühlebachstrasse 3, 6370, Stans,
CH;
За жиг бр. 44317 извршен је пренос на
Eurobank SA, 8 Othonos St., 10557 Athens, GR;
За жиг бр. 58792 извршен је пренос на
MedImmune,
LLC,
One
MedImmune
Way,
Gaithersburg, MD 20878, US;
За жиг бр. 59781 извршен је пренос на RB
Hygiene Home Switzerland AG, Richtistrasse 5, 8304
Wallisellen, CH;
За жиг бр. 60328 извршен је пренос на RB
Hygiene Home Switzerland AG, Richtistrasse 5, 8304
Wallisellen, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80444
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

За жиг бр. 62161 извршен је пренос на
Eurobank SA, 8 Othonos St., 10557 Athens, GR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80445
промењена је у C&A AG, c/o C&A Mode AG ,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, Switzerland, CH;

За жиг бр. 65301 извршен је пренос на RB
Hygiene Home Switzerland AG, Richtistrasse 5, 8304
Wallisellen, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80757
промењена је у ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS;

За жиг бр. 68312 извршен је пренос на Safran
retail d.o.o., Светозара Папића 17/15, 11080, Београд,
RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80759
промењена је у ARENA CHANNELS GROUP DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића 6 спрат М, стан
Б31-35, 11070, Нови Београд, RS;

За жиг бр. 71969 извршен је пренос на Огњен
Радић, Димитрија Туцовића бр. 34, 11000 Београд,
RS;
За жиг бр. 73549 извршен је пренос на Hormel
Foods Corporation, 1 Hormel Place, Austin, Minnesota
55912, US;

Промена пренос права
За жиг бр. 32023 извршен је пренос на Hormel
Foods Corporation, 1 Hormel Place, Austin, Minnesota
55912, US;
За жиг бр. 32024 извршен је пренос на Hormel
Foods Corporation, 1 Hormel Place, Austin, Minnesota
55912, US;
За жиг бр. 32026 извршен је пренос на Hormel
Foods Corporation, 1 Hormel Place, Austin, Minnesota
55912, US;

ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 76453 извршен је пренос на
Снежана Јанча, Светозара Милетића 82, 26000
Панчево, RS;
За жиг бр. 76885 извршен је пренос на Огњен
Радић, Димитрија Туцовића бр. 34, 11000 Београд,
RS;
За жиг бр. 80854 извршен је пренос на Дејан
Црнић, Бранка Радичевића 020, Сремска Митровица,
RS;
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Упис лиценци
За жиг бр. 80537 уписана је лиценца на IMG
MANUFACTURING d.o.o., Omladinskih Brigada 88,
sprat IV, RS;
Упис залоге
За жиг бр. 79245 уписана је залога на COFRA
Cooperative, Grafenauweg 10, 6300 Zug
и
COFRA holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug, , CH;
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 35/2021 - 39/2021 (16.09.2021. - 14.10.2021.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1614996
(151) 09.03.2021
(540)

(732) CERVA GROUP a.s.
(511) 09 10 21 25

(732) METİN AYAKKABI
VE TEKSTİL SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 18 25

Alberto Golf

(732) Coöperatie Royal
FloraHolland U.A.
(511) 36
(111) 1615388
(151) 13.03.2021
(540)

(732) Negin Asal Harand Co.
(511) 30 35 39
(111) 1616757
(151) 15.03.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 09 35 36 38

(732) Reckitt & Colman
(Overseas) Health Limited
(511) 03 05 08 09 10 11
21 29 35 41 44

(111) 1612932
(151) 24.03.2021
(540)

(732) ALBERTO GmbH &
Co. KG
(511) 25 28 35

FLORIPAY

(540)

(111) 1616070
(151) 17.03.2021
(540)

(111) 1616808
(151) 11.03.2021
(540)

(111) 1612927
(151) 12.03.2021
(540)

(540)

maxfly

(732) Chal-Tec GmbH
(511) 06 07 08 09 10 11
14 15 18 19 20 21 22
24 26 28

(732) HALITLAR GIDA
SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 32

(111) 1613261
(151) 18.03.2021
(540)

(111) 1616107
(151) 26.03.2021
(540)

SELENE
(732) CREACIONES
SELENE, S.L.
(511) 25 35 40

(732) TELEFUNKEN
Licenses GmbH
(511) 09

(111) 1614897
(151) 18.03.2021
(540)

(111) 1616035
(151) 24.03.2021
(540)

RENAULT CARE
SERVICE

(111) 1612781
(151) 26.03.2021
(540)

(732) RENAULT S.A.S
(511) 12 35 36 37 39

(732) THERMOWAY
TERMİK CİHAZLAR VE
MAK. SAN. TİC. A.Ş.
(511) 11

(111) 1612938
(151) 22.03.2021

(111) 1619478
(151) 24.03.2021

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29 30 31 32 33
(111) 1616371
(151) 26.03.2021
(540)
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(732) GIZIA MODA
TEKSTİL SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25

(732) Stropus Ltd.
(511) 09 38 41 42
(111) 1618614
(151) 02.04.2021
(540)

(111) 1616113
(151) 13.04.2021
(540)

(732) ZhongMi (Xiamen)
Technology Co., Ltd.
(511) 07 08 10 11 21 25
28

(111) 1619276
(151) 29.03.2021
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29 30 31 32 33
(732) CHIESI
FARMACEUTICI S.P.A.
(511) 05 10 35 42 44
(732) PINAR
KURUYEMİŞ GIDA VE
İHTİYAÇ MADDELERİ
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30
(111) 1619521
(151) 29.03.2021
(540)

TRAVERO
(732) Semmelrock
International GmbH
(511) 19

(111) 1619334
(151) 13.04.2021
(540)

tfs-heating

(732) AUTOMOBILES
CITROËN
(511) 06 08 09 11 12 14
16 18 19 20 21 24 25
26 27 28 37

(732) voestalpine Stahl
GmbH
(511) 06 40
(111) 1612649
(151) 12.04.2021
(540)

(732) RENAULT S.A.S.
(511) 04 07 09 12 14 16
18 25 28 35 36 37 38
39

(732) Vodafone Group PLC
(511) 09 35 38 41

(732) LOCATELLI S.P.A.
(511) 09 25 28

(111) 1612676
(151) 12.04.2021
(540)

DACHSTEIN
(732) Luhta Austria GmbH
(511) 11 18 25 28
(111) 1615399
(151) 13.04.2021
(540)

(111) 1617939
(151) 31.03.2021
(540)
(732) Haberkorn Holding
AG
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 12 16 17
19 20 21 22 25
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(111) 1613838
(151) 22.04.2021
(540)

(111) 1612957
(151) 16.04.2021
(540)
(732) Luhta Austria GmbH
(511) 11 18 25 28

(111) 1617733
(151) 30.03.2021
(540)

(111) 1618553
(151) 21.04.2021
(540)

(111) 1619487
(151) 08.04.2021
(540)

(111) 1613008
(151) 30.03.2021
(540)

(732) ROCKADS
REKLAM ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 09 35 42

(540)

(732) Atlas Invest B.V.
(511) 05 21 25 28 29 30
32 35
(111) 1613309
(151) 20.04.2021
(540)

(111) 1615570
(151) 22.04.2021
(540)

(732) LOCATELLI S.P.A.
(511) 09 25 28
(111) 1618605
(151) 23.04.2021
(540)

(732) Pacovis AG
(511) 01 03 04 05 06 08
09 10 16 20 21 22 29
30 31 35 42
(111) 1619485
(151) 20.04.2021

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

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1617746
(151) 28.04.2021
(540)

(111) 1612592
(151) 07.05.2021
(540)

Ж
(540)

(111) 1619513
(151) 24.05.2021
(540)

FATRA MARILO
(732) Fatra, a.s.
(511) 19 27
(111) 1614435
(151) 29.04.2021
(540)

ATR
(732) Auto-Teile-Ring
GmbH
(511) 35 41 45
(111) 1619536
(151) 29.04.2021
(540)

(732) Shakespeare
Company, LLC
(511) 01 07 09 17 22 23
24
(111) 1619275
(151) 10.05.2021
(540)

VOXIE
(732) VIMAR S.p.A.
(511) 09
(111) 1618218
(151) 11.05.2021
(540)

(732) HEVIX LTD
(511) 41

HYLO COMFORT
INTENSE

(111) 1616495
(151) 04.05.2021
(540)

(732) URSAPHARM
Arzneimittel GmbH
(511) 03 05 10
(111) 1617933
(151) 18.05.2021
(540)

(732) JP Hrvatske
telekomunikacije d.d.
Mostar
(511) 38
(111) 1613685
(151) 20.05.2021
(540)

(732) Internationaler Verein
für biologisch-dynamische
Landwirtschaft
(511) 03 05 23 24 29 30
31 32 33
(111) 1615009
(151) 20.05.2021
(540)

Ivoclar
(732) Ivoclar Vivadent AG
(511) 03 05 07 09 10 11
38 41 42

(732) TELECOM ITALIA
S.P.A.
(511) 09 35 37 38 42

(732) WÖRWAG Pharma
GmbH & Co. KG
(511) 03 05 35
(111) 1617458
(151) 26.05.2021
(540)

(732) KÖŞKERLER
ÇELİK HALAT VE
MAKİNE SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 06 22
(111) 1617748
(151) 26.05.2021
(540)

(111) 1618649
(151) 18.05.2021
(540)
(732) PJSC «Cherkizovo
Group»
(511) 29

(111) 1617180
(151) 04.05.2021
(540)

(111) 1619417
(151) 24.05.2021
(540)

PAGES
(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1613315
(151) 06.05.2021
(540)

(732) Marc O`Polo License
AG
(511) 03 08 09 14 16 18
20 21 23 24 25 26 27
35

(732) Sanosil AG
(511) 05

(111) 1619048
(151) 19.05.2021

ЗИС / RS / IPO

(111) 1616347
(151) 25.05.2021
(540)

Demeter

(111) 1614098
(151) 21.05.2021
(540)

(732) O.P.A.S. SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA
(511) 29 35

(732) Yiwu jihong electric
appliance co.LTD.
(511) 07 08

(732) XELLA RO SRL
(511) 19 35 37
(732) MEDİPOLİTAN
SAĞLIK VE EĞİTİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 41 44

(111) 1618674
(151) 26.05.2021
(540)
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(732) Blücher GmbH
(511) 01 09 11 17 24 25
(111) 1618676
(151) 26.05.2021
(540)

(732) Blücher GmbH
(511) 01 09 11 17 24 25
(111) 1619385
(151) 26.05.2021
(540)

(732) IQNet AssociationThe International
Certification Network
(511) 42
(111) 1618697
(151) 28.05.2021
(540)

BABY ANGEL
(732) OVS S.P.A.
(511) 18 25
(111) 1614369
(151) 31.05.2021
(540)

(732) Blücher GmbH
(511) 01 09 11 17 24 25
(111) 1615679
(151) 27.05.2021
(540)

(732) SNACK AND PACK
FOOD DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ<SEPA
and MAN GÖÇMEZ
(511) 30
(111) 1612651
(151) 03.06.2021
(540)

YOTA

(732) Blücher GmbH
(511) 01 09 11 17 24 25
(111) 1619386
(151) 26.05.2021
(540)

(111) 1615922
(151) 02.06.2021
(540)

(732) ASC Regenity
Limited
(511) 03 05 10 41 44
(111) 1613473
(151) 01.06.2021
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy,
otvetstvennostyu "KDV
Yashkino"
(511) 30

(732) ROLEX SA
(511) 14
(732) SNACK AND PACK
FOOD DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 30

(111) 1615626
(151) 01.06.2021
(540)

(111) 1615249
(151) 28.05.2021
(540)

(732) Holcim Technology
Ltd
(511) 19

i-concrete

(111) 1613698
(151) 02.06.2021
(540)

(732) HONOR DEVICE
CO., LTD.
(511) 09 38 41
(111) 1613696
(151) 04.06.2021
(540)

SWING MAXI
(732) Medela Holding AG
(511) 10
(111) 1614489
(151) 04.06.2021
(540)

(732) CANPACK S.A.
(511) 06 21 42

(732) Mylan Healthcare
GmbH
(511) 05

FLIPLOCK

(111) 1612803
(151) 04.06.2021
(540)

(111) 1612728
(151) 03.06.2021
(540)

MULFINYA

(111) 1613526
(151) 01.06.2021
(540)

(732) CANPACK S.A.
(511) 06 21 42

(732) WILD Flavors
International GmbH
(511) 01 30
(111) 1618480
(151) 03.06.2021
(540)

(732) Honor Device Co., Ltd.
(511) 09 35
(111) 1612798
(151) 04.06.2021
(540)

(111) 1613927
(151) 07.06.2021
(540)

AFORBE
(732) Mylan Healthcare
GmbH
(511) 05 10
(111) 1613402
(151) 08.06.2021
(540)

MELBON
(732) MELBON AD
(511) 30
(111) 1613995
(151) 08.06.2021
(540)

MICROSTELLA
(732) ROLEX SA
(511) 06 08 14
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(732) Hunan Sinoboom
Intelligent Equipment Co.,
Ltd.
(511) 07

(111) 1619587
(151) 10.06.2021
(540)

Ж

(111) 1613089
(151) 14.06.2021
(540)

(111) 1613996
(151) 08.06.2021
(540)

(732) Hunan Sinoboom
Intelligent Equipment Co.,
Ltd.
(511) 07
(111) 1613710
(151) 09.06.2021
(540)

(732) Bernard Krone
Holding SE & Co. KG and
Liebherr-Aerospace &
Transportation SAS
(511) 07 09 11
(111) 1613347
(151) 11.06.2021
(540)

Generali
VitalSigns&Care
(732) British American
Tobacco (Brands) Limited
(511) 05 42
(111) 1616061
(151) 09.06.2021
(540)

(732) Generali Deutschland
AG
(511) 09 36 44
(111) 1615296
(151) 11.06.2021
(540)

(111) 1613463
(151) 10.06.2021
(540)

(732) ScanSens GmbH
(511) 09 10 42
(111) 1616151
(151) 10.06.2021
(540)

(111) 1618715
(151) 14.06.2021
(540)

(111) 1614111
(151) 16.06.2021
(540)

Phyto R

clearpox

(732) Beiersdorf AG
(511) 01

(732) ipox chemicals GmbH
(511) 01

(111) 1613026
(151) 15.06.2021
(540)

(111) 1619602
(151) 16.06.2021
(540)

CHEFMAN
(732) RJ Brands LLC
(511) 07 11 21

(732) cafe+co International
Holding GmbH
(511) 07 09 11 35 37 43

(111) 1617149
(151) 11.06.2021
(540)

(111) 1616958
(151) 17.06.2021
(540)

NEXANS
ELECTRIFY THE
FUTURE

(111) 1613029
(151) 12.06.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) URBAN Ėdesipari
Kft.
(511) 29 30 31

(732) ZHEJIANG NATIVE
PRODUCE AND ANIMAL
BY-PRODUCTS I/E
GROUP CO.,LTD.
(511) 08 09 21

(732) Limited liability
company "Stroitel'nye
Noveyshie
Energosberegayushchie
tehnologii"
(511) 11

(732) NEXANS
(511) 04 09 37 39 42

(732) Werner & Mertz
GmbH
(511) 01 03 05 10 21 25
26 35

(111) 1613756
(151) 16.06.2021
(540)

(111) 1614472
(151) 15.06.2021
(540)

ImMAC
(732) ArcelorMittal
(511) 06

(732) FOODIP BV
(511) 01

(732) Joh. Wilh. von Eicken
GmbH
(511) 34

(732) KAM DOO
(511) 30 35
(111) 1613263
(151) 15.06.2021
(540)

(732) Creation Willi Geller
International AG
(511) 05 09 10
(111) 1613027
(151) 18.06.2021
(540)

(732) IDAI NATURE, S.L.
(511) 01 05 35 42 44
(111) 1612668
(151) 16.06.2021
(540)

VEPRO

LES CAUSSES
D'OLT
(732) MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH
&.Co. KG
(511) 33
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Ж

(111) 1615711
(151) 18.06.2021
(540)

amida

(111) 1616960
(151) 22.06.2021
(540)

DOLCE GUSTO
NEO

(732) ZHUHAI
JIALIANXIN IMAGING
PRODUCTS CO., LTD.
(511) 02

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 11

(111) 1616955
(151) 18.06.2021
(540)

(111) 1619124
(151) 22.06.2021
(540)

ZEREVIDA
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 05

(732) LIMAGRAIN
EUROPE
(511) 31

(111) 1617970
(151) 18.06.2021
(540)

(111) 1615813
(151) 23.06.2021
(540)

CLUB MASTER
(732) Arnold André GmbH
& Co. KG
(511) 34
(732) MATRIZE HandelsGmbH
(511) 08 12 18 22 25
(111) 1617678
(151) 21.06.2021
(540)

ONZPO
(732) Zumtobel Lighting
GmbH
(511) 09 11 42
(111) 1614371
(151) 22.06.2021
(540)

(111) 1619375
(151) 23.06.2021
(540)

COLLASWISS
(732) Centravo AG
(511) 05
(111) 1612558
(151) 24.06.2021
(540)

BERLIN-CHEMIE
(732) Berlin-Chemie AG
(511) 05
(111) 1612797
(151) 24.06.2021
(540)

PowerBaseSynth
PBS
(732) Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
(511) 01 04

(732) BLACHERE
ILLUMINATION
(511) 11 20 37 42
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(111) 1612550
(151) 25.06.2021
(540)

(732) Honor Device Co., Ltd.
(511) 09 35 38 41
(111) 1615513
(151) 25.06.2021
(540)

CONFORTLUX
(732) INDUSTRIA DE
DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)
(511) 25
(111) 1614372
(151) 28.06.2021
(540)

VIDAS KUBE
(732) bioMérieux
(511) 01 05 09 10

(540)

(732) GUERBET
(511) 05
(111) 1614763
(151) 30.06.2021
(540)

GREEN PROJECT
(732) FASHION BOX
S.P.A.
(511) 25
(111) 1616497
(151) 30.06.2021
(540)

(111) 1618526
(151) 28.06.2021
(540)

FLORASTART
(732) TRADE
CORPORATION
INTERNATIONAL, S.A.
Unipersonal
(511) 01
(111) 1618648
(151) 28.06.2021
(540)

(732) Otkrytoe aktsionernoe
obshchestvo
"Mashpishcheprod"
(511) 29
(111) 1612504
(151) 05.07.2021
(540)

(732) RJ Brands LLC
(511) 09 11 42

(732) Animonda Petcare GmbH
(511) 31

(111) 1612538
(151) 29.06.2021
(540)

(111) 1616715
(151) 05.07.2021
(540)

(732) Shenzhen Pudu
Technology Co., Ltd.
(511) 09 12

(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1614018
(151) 30.06.2021
(540)

(732) EcoFlow Inc.
(511) 09
(111) 1614726
(151) 30.06.2021

(111) 1614954
(151) 06.07.2021
(540)

(732) SHENZHEN
TRANSCHAN
TECHNOLOGY LIMITED
(511) 09

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1616790
(151) 06.07.2021
(540)

(732) Barry Callebaut AG
(511) 29 30
(111) 1617368
(151) 07.07.2021
(540)

Ж

(111) 1619746
(151) 08.07.2021
(540)

(111) 1618836
(151) 09.07.2021
(540)

SIKA FASTFIX
(732) A.I.A. AGRICOLA
ITALIANA
ALIMENTARE S.p.A.
(511) 29
(111) 1616848
(151) 06.07.2021
(540)

Beats Studio Buds
(732) Beats Electronics, LLC
(511) 09
(111) 1617849
(151) 06.07.2021
(540)

(732) Sika Technology AG
(511) 19
(111) 1615138
(151) 08.07.2021
(540)

ICsec
(732) ICSEC SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 09 42

(732) Rieker Holding AG
(511) 18 25
(111) 1618226
(151) 06.07.2021
(540)

(732) Asbach GmbH
(511) 33
(111) 1615210
(151) 07.07.2021
(540)

(732) TRINA SOLAR Co.,
LTD
(511) 06

(732) Shandong Shanfang
Medical Consulting Service
Co., Ltd.
(511) 10

(111) 1619818
(151) 08.07.2021
(540)

(111) 1619413
(151) 09.07.2021
(540)

eurotemp
(732) trans-o-flex Express
GmbH
(511) 35 38 39

Scadvance XP

(111) 1617215
(151) 08.07.2021
(540)

(732) VEGA
RENOVABLES Y
MARCAS SLU
(511) 29
(111) 1619820
(151) 08.07.2021
(540)

(732) ICSEC SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 09 42
(111) 1617217
(151) 08.07.2021
(540)

RecycleDuo
(732) PACCOR Packaging
GmbH
(511) 16 20 21
(111) 1618731
(151) 08.07.2021
(540)

(111) 1616702
(151) 07.07.2021
(540)
(732) ICSEC SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 09 42

ЗИС / RS / IPO

(732) Taiyuan Da Ning
Tang Pharmaceutical
Co.,Ltd.
(511) 05 35

(111) 1615140
(151) 08.07.2021
(540)

(732) ICSEC SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 09 42

(732) Pougacheva Alla
Borisovna
(511) 02 03 04 05 09 10
14 16 18 21 24 25 26
28 35

VEGA GOURMET
(732) VEGA
RENOVABLES Y
MARCAS SLU
(511) 29
(111) 1616226
(151) 09.07.2021
(540)

OLIMPBET
(732) Denisova Darina
Borisovna
(511) 41
(111) 1618157
(151) 09.07.2021
(540)

(111) 1619847
(151) 09.07.2021
(540)

i4i Insights
Discovery
(732) NOVARTIS AG
(511) 09 35 38 41 42 44
(111) 1613207
(151) 12.07.2021
(540)

(732) Jinan Daming
Medical Technology Co.,
Ltd.
(511) 10
(111) 1614154
(151) 12.07.2021
(540)

mySTORAGE
(732) RECA NORM GmbH
(511) 09
(111) 1616721
(151) 13.07.2021
(540)

REVOLUTION
(732) Alcon Inc.
(511) 10
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Ж

(111) 1614530
(151) 14.07.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1614541
(151) 14.07.2021
(540)

(732) OASE GmbH
(511) 09 11 42
(111) 1615474
(151) 15.07.2021
(540)

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 11
(111) 1618328
(151) 15.07.2021
(540)

FETISH

(732) MAHINDRA &
MAHINDRA LIMITED
(511) 09 16 28 41

(732) Antonio Puig, S.A.
(511) 03

(111) 1615601
(151) 15.07.2021
(540)

(111) 1618823
(151) 15.07.2021
(540)

HAL
(732) CYBERDYNE Inc.
(511) 10
(732) Eisai R&D
Management Co., Ltd.
(511) 05
(732) KELLER HOME,
LLC
(511) 36
(111) 1613758
(151) 15.07.2021
(540)

(732) SHENZHEN S.F.
TAISEN HOLDING
(GROUP) CO., LTD.
(511) 09 16 35 36 39 42
(111) 1613978
(151) 15.07.2021
(540)

PIACERI DEL
PALATO

(111) 1616530
(151) 15.07.2021
(540)

Niki
(732) POGO Verwaltungs
GmbH
(511) 12
(111) 1616720
(151) 15.07.2021
(540)

DRAGONFLY
(732) Alcon Inc.
(511) 10
(111) 1617000
(151) 15.07.2021
(540)

(111) 1614172
(151) 15.07.2021
(540)

(111) 1618744
(151) 16.07.2021
(540)

(732) Gottfried Stiller
GmbH
(511) 06 11 20 21
(111) 1619586
(151) 16.07.2021
(540)

(111) 1614269
(151) 19.07.2021
(540)

(732) Spro N.V.
(511) 25 28
(111) 1612512
(151) 20.07.2021
(540)

TIPGENVI
(732) Kura Oncology, Inc.
(511) 05
(111) 1613483
(151) 20.07.2021
(540)

(732) SIGMA M
MUSICAL
INSTRUMENTS,
UNIPESSOAL LDA.
(511) 15
(111) 1613134
(151) 21.07.2021
(540)

SoccerBot360

(111) 1613357
(151) 19.07.2021
(540)

(732) MAHINDRA &
MAHINDRA LIMITED
(511) 09 16 28 41

(732) ETNIA
BARCELONA, S.L.
(511) 09

(111) 1614557
(151) 15.07.2021
(540)

(111) 1618250
(151) 15.07.2021
(540)

238

(732) JOEONE CO., LTD.
(511) 25

(732) Sichuan CRUN Co.,
Ltd.
(511) 07

(732) umbrella software
development GmbH
(511) 09 28 35 41 45

(732) P & C S.P.A.
(511) 30 35 43

WECS

(111) 1618120
(151) 16.07.2021
(540)

(540)

(732) Shenzhen Mevol
Technology Co.,Ltd.
(511) 34 35
(111) 1613643
(151) 19.07.2021

(732) TUNAP GmbH & Co.
KG
(511) 07 09
(111) 1613137
(151) 21.07.2021
(540)

aircowell
(732) TUNAP GmbH & Co.
KG
(511) 09

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1613327
(151) 21.07.2021
(540)

PERMACOR
(732) Sika Technology AG
(511) 02
(111) 1615452
(151) 21.07.2021
(540)

(540)

Ж
(540)

(732) SUBSIDIARY
COMPANY,
"CONFECTIONERY
CORPORATION
"ROSHEN"
(511) 30
(111) 1618904
(151) 22.07.2021
(540)

(540)

MAGSAFE
BATTERY PACK
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1615181
(151) 26.07.2021
(540)

(732) PingCAP Xingchen
(Beijing) Technology Co.,
Ltd.
(511) 09 42
(111) 1614940
(151) 27.07.2021
(540)

REAVON
(732) CAMPETELLA
ROBOTIC CENTER S.R.L.
(511) 07
(111) 1615865
(151) 21.07.2021
(540)

(732) BENSAHKOUN
Jacques
(511) 09

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 35 38 41

(111) 1613602
(151) 23.07.2021
(540)

(111) 1616554
(151) 27.07.2021
(540)

HOKA
(732) Deckers Outdoor
Corporation
(511) 25
(111) 1614569
(151) 23.07.2021
(540)

(732) PreZero Lizenz
GmbH
(511) 16 45
(111) 1616202
(151) 26.07.2021
(540)

(732) "MB IMPEKS" d.o.o.
Banja Luka
(511) 33
(732) Kuznetsov Andrei
Nikolaevich
(511) 25
(111) 1618538
(151) 21.07.2021
(540)

BIOCERAMIC
(732) Swatch AG (Swatch
SA) (Swatch Ltd.)
(511) 14

(732) Apple Inc.
(511) 09
(732) Pharmacosmos
Holding A/S
(511) 05 44
(111) 1617383
(151) 23.07.2021
(540)

(111) 1614942
(151) 22.07.2021
(540)

(732) SHENZHEN
WIZMAKER
TECHNOLOGY CO.,LTD
(511) 07
(111) 1616872
(151) 22.07.2021

ЗИС / RS / IPO

(111) 1613496
(151) 27.07.2021
(540)

SILKAMINO
(732) Shiseido Americas
Corporation
(511) 03
(111) 1613498
(151) 27.07.2021
(540)

(732) Sellita Watch Co S.A.
(511) 14 40
(111) 1613136
(151) 26.07.2021

(111) 1616559
(151) 27.07.2021
(540)

JULIUS-K9
(732) JULIUS-K9 Zrt.
(511) 05 31
(111) 1613994
(151) 27.07.2021

(732) "MB IMPEKS" d.o.o.
Banja Luka
(511) 33
(111) 1619616
(151) 27.07.2021
(540)

PRIME DAY
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(732) Amazon
Technologies, Inc.
(511) 35
(111) 1614289
(151) 28.07.2021
(540)

(111) 1618960
(151) 29.07.2021
(540)

ELEBER
(732) Zentiva, k.s.
(511) 05
(111) 1615171
(151) 30.07.2021
(540)

CASTING
NATURAL GLOSS
(732) Obshchestvo s
ogranichennoj
otvetstvennostyu «KDV
YASHKINSKAYA
MELNICA»
(511) 30
(111) 1616230
(151) 28.07.2021
(540)

FORSITE
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy,
otvetstvennostyu "KDV
Yashkino"
(511) 30
(111) 1618429
(151) 28.07.2021
(540)

(732) COSCO SHIPPING
Lines Co., Ltd.
(511) 35 39
(111) 1614599
(151) 29.07.2021
(540)

(732) Professional By
Fama, S.R.L.
(511) 03
(111) 1615309
(151) 29.07.2021
(540)

YOUBIOSIS
(732) Bayer Intellectual
Property GmbH
(511) 41 44

240

(732) L'OREAL
(511) 03

(732) CJ CHEILJEDANG
CORPORATION
(511) 05 31
(111) 1615326
(151) 03.08.2021
(540)

(732) SHARP CONSUMER
ELECTRONICS POLAND
SP. Z O.O.
(511) 09
(111) 1615480
(151) 03.08.2021
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy,
otvetstvennostju "KDV
Voronezh"
(511) 30
(111) 1616227
(151) 31.07.2021
(540)

IMPULSE
(732) Obshchestvo s
ogranichennoy,
otvetstvennostyu "KDV
Yashkino"
(511) 30
(111) 1616228
(151) 02.08.2021
(540)

CIO RIO
(732) KDV-SPORT PTY
LTD
(511) 30
(111) 1613220
(151) 03.08.2021
(540)

(732) LIMITED
LIABILITY COMPANY
"TAMBOV TYRKEY"
(511) 29
(111) 1617230
(151) 05.08.2021
(540)

(111) 1615866
(151) 30.07.2021
(540)

LITTLE LION

(111) 1616323
(151) 04.08.2021
(540)

(732) PreZero Lizenz
GmbH
(511) 37 40
(111) 1615481
(151) 03.08.2021
(540)

Preturn
(732) PreZero Lizenz
GmbH
(511) 37 40
(111) 1618043
(151) 03.08.2021
(540)

CENTER STAGE
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1619623
(151) 03.08.2021
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 38

Speakerbuddy
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 09 28
(111) 1617231
(151) 05.08.2021
(540)

FASCINATING
JUNGLE
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1618062
(151) 05.08.2021
(540)

RELAXING
MALDIVES
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1618353
(151) 05.08.2021
(540)

(111) 1615283
(151) 04.08.2021
(540)

(732) ZHEJIANG AKKO
STAR ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD
(511) 11

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

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1618936
(151) 05.08.2021
(540)

JOIN US ON AN
UNDERWATER
FANTASY

(732) SOUFFLET
AGRICULTURE
(511) 01
(111) 1618365
(151) 06.08.2021
(540)

Ж

(111) 1616299
(151) 11.08.2021
(540)

MAGNESIUM
DEFENCE
(732) L'OREAL
(511) 03

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03

(111) 1618301
(151) 11.08.2021
(540)

(111) 1619378
(151) 05.08.2021
(540)

(732) Biosearch
Technologies, Inc.
(511) 01 05

(732) SOUFFLET
AGRICULTURE
(511) 01

(111) 1619640
(151) 05.08.2021
(540)

(111) 1619213
(151) 09.08.2021
(540)

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30
(111) 1619645
(151) 11.08.2021
(540)

(732) Oatly AB
(511) 09 29 41
(111) 1619767
(151) 05.08.2021
(540)

(732) FERRERO
TRADING LUX S.A.
(511) 28 30

DURA SPEC
(732) Platinum GmbH &
CO. KG
(511) 31
(111) 1617275
(151) 10.08.2021
(540)

WORMHOLE

(111) 1614617
(151) 12.08.2021
(540)

(732) Guangzhou Dazhou
Trading Co., Ltd.
(511) 09 11 12
(111) 1615593
(151) 12.08.2021
(540)

(732) Tenstorrent, Inc.
(511) 09
(111) 1618364
(151) 06.08.2021
(540)

(732) Fortrade Limited
(511) 36
(111) 1619803
(151) 10.08.2021
(540)

MOJIETU
(732) Wuxi
RunmagicTechnology CO.,
LTD.
(511) 07
(111) 1617469
(151) 12.08.2021
(540)

(732) Jiangsu Midea
Cleaning Appliance Co.,
Ltd.
(511) 07

ЗИС / RS / IPO

(732) PP Yarns & Co
(511) 16 22 23 24 25 26
(111) 1618371
(151) 13.08.2021
(540)

ELSEVE ALL
OVER MOISTURE

(111) 1615712
(151) 13.08.2021
(540)

SHOKZ
TURBOPITCH
(732) Shokz Holding
Limited
(511) 09

WOW NO COW

(111) 1615604
(151) 06.08.2021
(540)

HAPPYWOOL

(732) L'OREAL
(511) 03

BHQPLUS

(732) SUMITOMO
RUBBER INDUSTRIES,
LTD.
(511) 12

(111) 1617729
(151) 12.08.2021
(540)

TWIST

(111) 1616518
(151) 13.08.2021
(540)

(732) Hunan C&L Trade
Co., Ltd.
(511) 10
(111) 1616598
(151) 13.08.2021
(540)

ORI LAB
(732) Natural Australian
Kulture Pty Ltd
(511) 03
(111) 1616688
(151) 13.08.2021
(540)

ARTISTIQUE
PARFUMIERS
(732) Avon Products, Inc.
(511) 03
(111) 1616282
(151) 16.08.2021

(732) Wienerberger AG
(511) 19 37
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Ж
(540)

VINHAS DE
MURÇA BY
SOCIEDADE
AGRÍCOLA
QUINTA DE
PORRAIS
(732) SOCIEDADE
AGRÍCOLA QUINTA DE
PORRAIS, LDA.
(511) 33
(111) 1616723
(151) 16.08.2021
(540)

(732) NIPPON EXPRESS
CO., LTD.
(511) 37 39

(111) 1617477
(151) 17.08.2021
(540)

(732) NIPPON EXPRESS
CO., LTD.
(511) 37 39
(111) 1618233
(151) 17.08.2021
(540)

(111) 1618835
(151) 25.08.2021
(540)

(111) 1619381
(151) 17.08.2021
(540)

NAMELESS
(732) NameLess Tobacco
GmbH
(511) 04 11 34 35

(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(732) NIPPON EXPRESS
CO., LTD.
(511) 37 39

(111) 1615617
(151) 24.08.2021
(540)

(111) 1619013
(151) 18.08.2021
(540)

KENISSI
(732) KENISSI
MANUFACTURE SA
(511) 14 35 42
(111) 1614035
(151) 19.08.2021
(540)

(732) "DELFINA" Ltd.
(511) 25
(111) 1615737
(151) 24.08.2021
(540)

(111) 1615507
(151) 26.08.2021
(540)

(732) Amstel Brouwerij
B.V.
(511) 33
(111) 1618824
(151) 24.08.2021
(540)

M-U-T
(732) Jiangsu Guotai
Bochuang Industrial Co.,
Ltd.
(511) 28

(732) M-U-T MaschinenUmwelttechnikransportanlagen
Gesellschaft m.b.H.
(511) 06 07 11 12 20

(111) 1618169
(151) 19.08.2021
(540)

(111) 1616919
(151) 25.08.2021
(540)

(732) DNV AS
(511) 42
(111) 1616238
(151) 26.08.2021
(540)

SCRUBBI
BAMBOES
(732) Shiseido Americas
Corporation
(511) 03
(111) 1617595
(151) 26.08.2021
(540)

(732) ECD European
Catering Distributors GmbH
Europäische Einkaufs- und
Vertriebsgesellschaft
(511) 29 30 35
(111) 1617820
(151) 20.08.2021
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(732) DNV AS
(511) 42

AMSTEL

(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 30
(111) 1619380
(151) 17.08.2021
(540)

(111) 1615504
(151) 26.08.2021
(540)

(111) 1619382
(151) 17.08.2021
(540)

(732) NIPPON EXPRESS
CO., LTD.
(511) 37 39
(732) IFO
(511) 31 32

(540)

(732) CPS TECHNOLOGY
HOLDINGS LLC
(511) 09

ЗИС / RS / IPO
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(732) CELLTRION, INC.
(511) 05
(111) 1617830
(151) 29.08.2021
(540)

(732) FERRERO
TRADING LUX S.A.
(511) 09 28 30 41
(111) 1619731
(151) 30.08.2021
(540)

Ж
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1617404
(151) 02.09.2021
(540)

DEEP BOOST
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1618383
(151) 02.09.2021
(540)

(732) Stirling International OÜ
(511) 34
(111) 1617558
(151) 30.08.2021
(540)

HYALURO
FRESH
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1617559
(151) 30.08.2021
(540)

(111) 1619728
(151) 31.08.2021
(540)

ZINC CONTROL
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1617560
(151) 30.08.2021
(540)

PANTHENOL
COMFORT
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1619357
(151) 30.08.2021
(540)

(111) 1619718
(151) 30.08.2021
(540)

APPLAYDU &
FRIENDS

ЗИС / RS / IPO

(111) 1619134
(151) 02.09.2021
(540)

UNITY

(111) 1619853
(151) 02.09.2021
(540)

(111) 1619733
(151) 01.09.2021
(540)

SYNPRINT

(732) QUANZHOU
RUIJUN SPORTS GOODS
LIMITED COMPANY
(511) 25
(111) 1619107
(151) 07.09.2021
(540)

(732) JMC „ADRIAWIK
(511) 09
(111) 1619108
(151) 07.09.2021
(540)

CRÉPE REPAIR
(732) RoC Opco LLC
(511) 03
(111) 1616974
(151) 02.09.2021
(540)

TRAVEL PARADE
(732) CJ CORPORATION
(511) 30

(111) 1618325
(151) 07.09.2021
(540)

(732) Marcel Knobel
(511) 34

(732) Alcon Inc.
(511) 09 42
(732) Impulse (Qingdao)
Health Tech Co., Ltd.
(511) 28

(732) RAUCH Fruchtsäfte
GmbH
(511) 32

(111) 1618846
(151) 07.09.2021
(540)

(111) 1616747
(151) 30.08.2021
(540)

(732) FERRERO
TRADING LUX S.A.
(511) 28 30

RAUCH BERRY
BOOSTER

(732) Zschimmer &
Schwarz Interpolymer Sàrl
(511) 01

(732) umCereal GmbH
(511) 30

APPLAYDU

(540)

(732) Rigo Trading S.A.
(511) 30
(111) 1617396
(151) 02.09.2021
(540)

MIRACLE
GARDEN

(732) Bayer Consumer Care
AG
(511) 05
(111) 1619222
(151) 03.09.2021
(540)

DOOR
(732) DOOR International
B.V.
(511) 41
(111) 1618324
(151) 06.09.2021

(732) JMC „ADRIAWIK"
JACEK ILCZUK Spółka
Jawna
(511) 09
(111) 1617837
(151) 08.09.2021
(540)

Christopherus
(732) VAFO Brands s.r.o.
(511) 05 29 31
(111) 1616525
(151) 08.09.2021
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Ж
(540)

(111) 1618258
(151) 16.02.2021
(540)

(732) QUANZHOU
RUIJUN SPORTS GOODS
LIMITED COMPANY
(511) 25
(111) 1619158
(151) 09.09.2021
(540)

JUSTFOG
(732) JFT Co., Ltd
(511) 09 34
(111) 1617652
(151) 13.09.2021
(540)

(732) MEDİCANA
HASTANE
İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 44
(111) 1612623
(151) 18.02.2021
(540)

(732) Yokogawa Electric
Corporation
(511) 01 45
(111) 1612632
(151) 18.02.2021
(540)

(732) Yokogawa Electric
Corporation
(511) 01 45
(111) 1615383
(151) 19.02.2021
(540)

AMBRE SOLAIRE
INVISIBLE
PROTECT
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1617453
(151) 15.02.2021
(540)

Vive la France
(732) HARİBO
ŞEKERLEME SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 30
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(732) IŞIK PLASTİK
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 17
(111) 1617892
(151) 23.02.2021
(540)

Heinrich´s

(540)

(111) 1617895
(151) 25.02.2021
(540)

(732) DEFACTO
PERAKENDE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1617897
(151) 25.02.2021
(540)

(732) DEFACTO
PERAKENDE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1617898
(151) 25.02.2021
(540)

(732) DEFACTO
PERAKENDE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1617899
(151) 25.02.2021
(540)

(732) TOP SHOP
INTERNATIONAL SA
(511) 25
(111) 1618917
(151) 20.09.2021
(540)

(732) DEFACTO
PERAKENDE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35

(732) DEFACTO
PERAKENDE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35
(111) 1618603
(151) 25.02.2021
(540)

(732) BILIGO GmbH
(511) 07 08 09

(732) DEFACTO
PERAKENDE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35

(111) 1617894
(151) 25.02.2021
(540)

(111) 1614431
(151) 01.03.2021

(732) TEKNOROT
OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A. Ş.
(511) 07 12
(111) 1617901
(151) 02.03.2021
(540)

(732) UV TEKNOLOJİ
KİMYA MAKİNE
SANAYİ TİCARET
İTHALAT İHRACAT
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 11
(111) 1615072
(151) 04.03.2021
(540)

Bohemicca
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 05 29 30 31
(111) 1617867
(151) 12.12.2019
(540)

(732) Alimak Group
Management AB
(511) 06 07 09 12 35 37
40 41 42
(111) 1617870
(151) 12.12.2019
(540)

ALIMAK
SERVICE
(732) Alimak Group
Management AB
(511) 06 07 09 35 37 40
41 42
(111) 1617872
(151) 12.12.2019

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1615094
(151) 30.11.2020
(540)

(732) Alimak Group
Management AB
(511) 06 07 09 12 35 37
40 41 42
(111) 1618430
(151) 23.04.2020
(540)

(732) CETIN a.s.
(511) 09 16 35 36 37 38
41 42
(111) 1612790
(151) 19.05.2020
(540)

Q-ONE

sistant
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 03 06 08 09 11 20
21

Sacoflam
(732) Metadynea Austria
GmbH
(511) 01
(111) 1614331
(151) 21.10.2020
(540)

salonallianz
(732) salonallianz GmbH
(511) 03 08 11 20 21 35

(732) KARACA
GÜVENLİK
TEKNOLOJİLERİ VE
OTOMOTİV SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 07 09 11 12
(111) 1615095
(151) 12.01.2021
(540)

(111) 1614722
(151) 01.12.2020
(540)

(732) Libra Association
(511) 09 35 36 42 45
(111) 1614388
(151) 04.12.2020
(540)

(732) CINQUE S.A.S. DI
ORLANDO VITTORIA &
C.
(511) 25 29 30 32 33 35
43

(732) Black Donuts
Engineering Oy
(511) 09 35 42 45
(111) 1614877
(151) 30.11.2020
(540)

ecotree

(111) 1617172
(151) 29.01.2021
(540)

NEVEON

(111) 1612759
(151) 01.02.2021
(540)

(111) 1613815
(151) 20.01.2021
(540)

(732) Robert Bosch GmbH
(511) 07 08 09 11
(111) 1614389
(151) 04.12.2020
(540)

(732) GRATİS İÇ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05 35

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 09 35 36 37 38 40
42

(111) 1612498
(151) 26.01.2021
(540)

(111) 1614186
(151) 01.02.2021
(540)

ROVI

(732) Robert Bosch GmbH
(511) 07 08 09

(732) LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.
(511) 05 10

(111) 1613342
(151) 23.12.2020
(540)

(111) 1612908
(151) 13.11.2020
(540)

ONTIRE

(732) "RDT SWISSLION"
Društvo za proizvodnju,
prevoz, trgovinu i usiuge,
export-import d.o.o.
(511) 29 30 32

(732) NEVEON Holding
GmbH
(511) 10 12 17 19 20 25
27

DIEM

(732) DANIELI
AUTOMATION S.p.A.
(511) 09 42
(111) 1616799
(151) 24.08.2020
(540)

Ж

(111) 1616539
(151) 05.02.2021
(540)
(732) EUROMAK
ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI
SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07

(732) OSTROJ a.s.
(511) 06 07 35 37 40 42

(111) 1612667
(151) 31.12.2020
(540)

(111) 1619467
(151) 28.01.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1617175
(151) 10.02.2021
(540)

(732) XXXLutz Marken GmbH
(511) 04 11 20 21 22 24
25 27 28

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(732) YELKENCİ HAZIR
GİYİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 09 16 20 24 25 35
44
(111) 1612773
(151) 14.02.2021
(540)

(111) 1617452
(151) 15.02.2021
(540)

Hola España
(732) HARİBO
ŞEKERLEME SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 30
(111) 1612517
(151) 08.03.2021
(540)

(732) TMS GLOBAL
ANTREPO ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 05 31
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(732) shopware AG
(511) 09 35 38 41 42 45

ЗИС / RS / IPO
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1583854
(540)

(732) KPO MARKETING
COMPANY LIMITED
(511) 06 20 32 33 34 35
41 43
(111) 843441
(540)

(732) ADELBEL S.R.L.
(511) 16 24 25 26 35 40
41 42 45
(111) 1501814
(540)

NORVINA

(732) PIAGGIO & C.
S.p.A.
(511) 28

(732) THE HOFF BRAND,
S.L.
(511) 18 25 35

(111) 1611620
(540)

(111) 1608034
(540)

AMTRUMEERA
(732) SANOFI
(511) 05

(111) 1111446
(540)

(732) Merz Pharma GmbH
& Co. KGaA
(511) 05 10 16 35 41 42

(111) 1541676
(540)

VESPA

(732) ANASTASIA
BEVERLY HILLS, LLC
(511) 03

MERZ
AESTHETICS

(732) FIDIA
FARMACEUTICI S.p.A.
(511) 03 05

(732) Saxo Bank A/S
(511) 09 35 36 41 42
(111) 1126623
(540)

KORJAYA
(732) SANOFI
(511) 05
(111) 1608226
(540)

AMZEZMA
(732) SANOFI
(511) 05

(111) 1555369
(540)

(732) BEARS & FRIENDS
GmbH & Co. KG
(511) 16 30 35 38 39
(111) 1370554
(540)

(732) Oerlemans Foods
Siemiatycze Sp. z o.o.
(511) 29
(111) 1246228
(540)

HYALO GYN

ЗИС / RS / IPO

WEGOVY
(732) Novo Nordisk A/S
(511) 05
(111) 1521628
(540)

FORSIO
(732) SPORT & FASHION
MANAGEMENT РТЕ.
LTD.
(511) 05 29 30 32 33 35
39
(111) 1578191
(540)

(111) 1608043
(540)

(111) 1580549
(540)

(732) VITKO Oleksandr
Mykolaiovych
(511) 35 38

(111) 1573192
(540)

(111) 1377593
(540)

(732) SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE. LTD.
(511) 09 10 16 21 24 35
(111) 1330777
(540)

(732) SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE.
LTD.
(511) 06 09 12 18 25 28
(111) 1345949
(540)

(732) KANCA EL
ALETLERİ DÖVME
ÇELİK VE MAKİNA
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 06 07 08

(732) SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE.
LTD.
(511) 04 05 06 08 09 11
18 20 21 22 25

(111) 1522863
(540)

(111) 1409994
(540)

PIASKY
(732) CHUGAI SEIYAKU
KABUSHIKI KAISHA
(Chugai Pharmaceutical
Co., Ltd.)
(511) 05

(732) LUX-VISAGE
Limited Liability Company
(511) 03 44
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(111) 1608037
(540)

(111) 1192615
(540)

(111) 1561690
(540)

(732) RAUTUREAU
APPLE SHOES
(511) 18 25
(111) 1302336
(540)

Ace Rent A Car

(732) DKH Retail Limited
(511) 03 09 14 18 21 24
25 28 35

(732) Ace Rent A Car
Reservations, Inc.
(511) 39
(111) 1304713
(540)

(111) 1596443
(540)

(732) FLO
MAĞAZACILIK VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 18 25 35
(111) 1107623
(540)

(111) 1475721
(540)

(732) WhatsApp LLC
(511) 09 35 36 38 42 45
(111) 884646
(540)

(732) SAB SPA
(511) 17

(732) Ace Rent A Car
Reservations, Inc.
(511) 39

(732) "ROSA IMPEX"
OOD
(511) 03 05

(111) 660452
(540)

(111) 1288429
(540)

INDIVINA

(732) SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE.
LTD.
(511) 01 09 10 18 24 25
27 28
(111) 1613839
(540)

(111) 1305432
(540)

(732) La Lorraine Bakery
Group naamloze
vennootschap
(511) 30

(111) 1542186
(540)

GENIE
(732) BOLTON
MANITOBA S.p.A.
(511) 03

(732) SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE.
LTD.
(511) 09 12 18 25 28

DONUT WORRY,
BE HAPPY

(732) Orion Corporation
(511) 05

(111) 1583815
(540)

(732) LogDi Logistik und
Dienstleistungen GmbH
(511) 07 11 12 35 37

WHATSAPP

(111) 1095072
(540)

(111) 1120848
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu "AGENS"
(511) 39

(111) 1612593
(540)

(111) 1491341
(540)

AMJOURNA
(732) SANOFI
(511) 05

(732) WhatsApp LLC
(511) 09 35 36 38 42 45

(732) CERERIA TERENZI
EVELINO S.R.L.
(511) 03 04

(111) 1334648
(540)

(111) 1531515
(540)

(732) KOREATECH Co., Ltd.
(511) 03

(732) MOTOPLÁSTIC,
S.A.
(511) 12

(111) 1482529
(540)

(111) 1581496
(540)

(732) YANDEX LLC
(511) 09 16 35 38 39 41 42
(111) 1355778
(540)

DENTON

(732) IFO
(511) 29 31 32
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(732) SPORT & FASHION
MANAGEMENT PTE.
LTD.
(511) 12

(732) La Lorraine Bakery
Group, naamloze
vennootschap
(511) 30 35 43

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1512027
(540)

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

Ж

(111) 1281464
(540)

(111) 1595855
(540)

(732) KIRMIZI ELMA
TEKSTİL AYAKKABI
TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 18 25

(732) Zhejiang Shichuang
Optics Film Manufacturing
Co., Ltd.
(511) 17
(111) 761316
(540)

(732) LABORATOIRES
D'ANJOU
(511) 03 05 38

(732) FUTURE
COSMETICS, S.A.
(511) 03
(111) 1517462
(540)

(111) 933248
(540)

(732) BARBERI
RUBINETTERIE
INDUSTRIALI S.R.L.
(511) 06 07 09 11
(111) 1599687
(540)

(111) 1011340
(540)

CABERG
(732) CABERG S.P.A.
(511) 09
(111) 1012237
(540)

(732) ZHEJIANG JUITA
SEWING MACHINE CO.,
LTD.
(511) 07
(111) 1541824
(540)

LITUMBIA
(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05
(111) 1607445
(540)

(732) MSC
MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY
HOLDING SA
(511) 39
(111) 1435553
(540)

BODYMARK

(732) Birradamare s.r.l.
(511) 32
(111) 1579828
(540)

(732) SOCIETE BIC
(511) 03 16

(732) ETNIA
BARCELONA, S.L.
(511) 09

(111) 1528829
(540)

(111) 1609587
(540)

RISVAN
(732) LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.
(511) 05

BRIGHTVISION
(732) Brightvision AB
(511) 35
(111) 1450209
(540)

(111) 1280409
(540)
(732) CRYSTAL HEMP
SA
(511) 03 05
(111) 1537794
(540)

SUNLUMIO

ЗИС / RS / IPO

(732) BARBERI
RUBINETTERIE
INDUSTRIALI S.R.L.
(511) 06 07 09 11

(732) GESTRA AG
(511) 01 06 07 09 11 37
42
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80
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Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11559
(51) 19-08
(21) Д-128/ 2020
(15) 31.5.2021.
(22) 25.12.2020.
(30) Д-128/ 2020 25.12.2020. RS
(28) 4
(54) ETIKETA (4)
(73) YARDII DISTILERY DOO, Brusnik bb,
19000 Zaječar, RS
(72) MANČIĆ Ivan, Vojvode Mišića 7/3, 18000 Niš, RS
(74) MILANOVIĆ Predrag. Zelengorska 19, 18000 Niš, RS
(11) 11560
(51) 02-04
(21) Д-14/ 2021
(15) 31.5.2021.
(22) 11.2.2021.
(30) Д-14/ 2021 11.2.2021. RS
(28) 1
(54) CIPELICA ZA BEBU
(73) NAKARADA Jovana, Jevrejska 16,
21000 Novi Sad, RS
(72) NAKARADA Jovana, Jevrejska 16,
21000 Novi Sad, RS

(11) 11561
(51) 11-01
(21) Д-1/ 2020
(15) 31.5.2021.
(22) 3.1.2020.
(30) Д-1/ 2020 3.1.2020. RS
(28) 4
(54) OGRLICA OD BETONA (4)
(73) KUSMUK Jovana, Loznička 7, 11000 Beograd, RS
(72) KUSMUK Jovana, Loznička 7, 11000 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO
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(73) POBEDA COMPANI D.O.O., Četvrta industrijska
11, 22330 Nova Pazova, RS

(11) 11562
(51) 02-99
(21) Д-24/ 2021
(15) 31.5.2021.
(22) 23.3.2021.
(30) Д-24/ 2021 23.3.2021. RS
(28) 1
(54) DONJI VEŠ ZA ELEKTRO-STIMULACIJU
MIŠIĆA
(73) POPOVIĆ-MANESKI Lana, Veljka Petrovića 41,
11000 Beograd, RS
(72) POPOVIĆ-MANESKI Lana, Veljka Petrovića 41,
11000 Beograd, RS

(11) 11563
(21) Д-12/ 2021
(22) 11.2.2021.
(30) Д-12/ 2021 11.2.2021. RS
(28) 1
(54) KANTA ZA OTPATKE
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(51) 09-09
(15) 7.6.2021.

(11) 11564
(51) 26-05
(21) Д-4/ 2021
(15) 10.6.2021.
(22) 22.1.2021.
(30) 008051874 23.7.2020. RS
(28) 1
(54) SAMOSTOJEĆA SVETILJKA
(73) ZUMTOBEL LIGHTING GmbH, Schweizer Str. 30
6850 Dornbirn, AT
(72) CHICHI Cesare, Via Rutilia 10, 20141 Milano, IT
(74) POPOVIĆ Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd, RS

(11) 11565
(51) 23-05
(21) Д-120/ 2020
(15) 10.6.2021.
(22) 19.11.2020.
(30) Д-120/ 2020 19.11.2020. RS
(28) 2
(54) BRIKET (2)
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(73) JOVANOVIĆ Dejan, Lomnički put bb, 37207
Veliko Golovode, Kruševac , RS
(72) JOVANOVIĆ Dejan, Lomnički put bb, 37207
Veliko Golovode, Kruševac , RS

(11) 11566
(21) Д-6/ 2021
(22) 27.1.2021.

ЗИС / RS / IPO

Д
(30) Д-6/ 2021 27.1.2021. RS
(28) 2
(54) BRIKET (2)
(73) JOVANOVIĆ Nikola, Lomnički put bb, 37207
Veliko Golovode, Kruševac , RS
(72) JOVANOVIĆ Nikola, Lomnički put bb, 37207
Veliko Golovode, Kruševac , RS

(51) 23-05
(15) 15.6.2021.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.03.2021. - 15.04.2021.године:
Дизајн број 9990 чији је носилац Matejević
Nenad, Mike Alasa 10, 11000 Beograd, YU i Vujović
Žarko, Stojana Aralice 133, 11000 Beograd , YU,
престао је да важи дана 11.4.2021. године.
Дизајн број 10689 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, inženjering i usluge "BUCK" d.o.o.
Beograd, Milorada Jovanovića 9, Beograd, RS, престао
је да важи дана 22.3.2021. године.
Дизајн број 10676 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, inženjering i usluge "BUCK" d.o.o.
Beograd, Milorada Jovanovića 9, Beograd, RS, престао
је да важи дана 22.3.2021. године.
Дизајн број 10677 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, inženjering i usluge "BUCK" d.o.o.
Beograd, Milorada Jovanovića 9, Beograd, RS, престао
је да важи дана 22.3.2021. године.
Дизајн број 10642 чији је носилац "ABC
PROIZVOD"d.o.o., Miloša Obrenovića 2, 31000 Užice,
RS, престао је да важи дана 29.3.2021. године.
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Дизајн број 10675 чији је носилац Društvo za
proizvodnju, inženjering i usluge "BUCK" d.o.o.,
Milorada Jovanovića 9, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 30.3.2021. године.
Дизајн број 10650 чији је носилац DRINA
PLASTIKA-86 DOO, Industrijska zona bb., 22330 Stara
Pazova, RS, престао је да важи дана 13.4.2021.
године.
Дизајн број 10651 чији је носилац DRINA
PLASTIKA-86 DOO, Industrijska zona bb., 22330 Nova
Pazova, RS, престао је да важи дана 13.4.2021.
године.
Дизајн број 11147 чији је носилац
ЉУБИНКОВИЋ Ана, Хаџи Милентијева бр.38,
Београд, RS i ЉУБИНКОВИЋ Ива, Пљеваљска 32а,
Београд, RS, престао је да важи дана 17.3.2021.
године.
Дизајн број 11106 чији је носилац
STANOJEVIĆ Zoran, Josifa Pančića 38, 11320 Velika
Plana, RS, престао је да важи дана 21.3.2021. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
16.09.2021. - 15.10.2021. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10851 промењена је у Preduzeće za proizvodnju i
trgovinu "FRUVITA", d.o.o., Trg Nikole Pašića 5,
11000 Beograd, RS;
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10873 промењена је у Preduzeće za proizvodnju i
trgovinu "FRUVITA", d.o.o., Trg Nikole Pašića 5,
11000 Beograd, RS;

ЗИС / RS / IPO

255

Подлистак ГИС 2021/10
Supplement IPG 2021/10

ПОДЛИСТАК ГИС /
Supplement IPG

САДРЖАЈ

CONTENTS

СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
62. ЗАСЕДАЊE СКУПШТИНA
СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO),
Женева, 4-8.10.2021. године

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION (WIPO)
62ST SESSION OF THE ASSEMBLIES OF
THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Geneva, 4-8.10.2021.

256

ЗИС / RS / IPO

Подлистак ГИС 2021/10
Supplement 2021/10
СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
62. ЗАСЕДАЊE СКУПШТИНА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO),
Женева, 4-8.10.2021. године,
ИЗВЕШТАЈ
Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину
Александра Михаиловић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину
Увод
У периоду од 4. до 8. октобра 2021. године у
Женеви одржано је 62. заседање скупштина
Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO) (у даљем тексту: Генерална скупштина
WIPO), којем је присуствовала делегација
Републике Србије у следећем саставу: Дејан
Златановић, амбасадор у Сталној мисији Републике
Србије при Уједињеним нацијама и другим
међународним организацијама у Женеви, Владимир
Марић, директор Завода за интелектуалну својину
Републике Србије, Александра Михаиловић,
помоћник директора у Заводу за интелектуалну
својину и Андреј Стефановић, аташе у Сталној
мисији у Женеви.
Овогодишња Генерална скупштина WIPO-а
због пандемије изазване корона вирусом одржана је
у хибридном формату, тако да је део делегација
држава чланица физички присуствовао заседању, а
део делегација је присуствовао онлајн. Светска
организација је предузела све мере превенције од
ширења заразе како би састанак протекао у
епидемиолошки сигурним околностима. Заседању
Генералне скупштине WIPO-а у главној сали су
могла да присуствују највише два делегата из сваке
државе
чланице.
Сви
присутни
делегати
придржавали су се прописаних епидемиолошких
мера и ово заседање је протекло без икаквих
проблема.
У наставку овог извештаја, навешћемо оно
најважније са овогодишњег заседања Генералне
скупштине WIPO.
Тачка 1. Отварање заседања
Овогодишње,
62.
заседање
Генералне
скупштине WIPO отворио је председавајући,
амбасадор Исламске Републике Мароко, његова
екселенција, Омар Знибар, који је пожелео
добродошлицу присутним делегацијама, као и
делегацијама које прате заседање преко интернета.
Делегација Народне Републике Кине се одмах
јавила за реч поводом питања пријема посматрача,
конкретно, организације Wikimedia. Делегација
Кине је указала да поменута организација није

ЗИС / RS / IPO

пријавила да једна од њених придружених
организација има седиште на Тајвану, те да није
проследила WIPO-у све неопходне информације за
добијање статуса посматрача. Такође је замолила за
потпуно одлагање расправе о овој тачки дневног
реда и подсетила на то да се одлуке у Светској
организацији за интелектуалну својину доносе
применом принципа консензуса свих држава
чланица.
Тачка 2. Усвајање агенде
Агенда је усвојена без противљења земаља
чланица.
Тачка 3. Избор председавајућих
Главни правни саветник WIPO-а подсетио je
присутне делегације на кандидатуре које су
поднете за руководећа места у телима Светске
организације за интелектуалну својину (WIPO) и
то: Извршни комитет Бернске уније, Скупштина
Хашке уније, Скупштина Уговора о ауторском
праву, Скупштина Уговора о сарадњи у области
патената,
Скупштина
Маракешког
уговора,
Скупштина Париске уније и Скупштина Локарно
уније. Све кандидатуре добиле су подршку својих
регионалних група, те су номинације усвојене на
овом заседању Генералне скупштине без примедби
држава чланица.
Председавајући је позвао регионалне групе да
номинују кандидате за преостала руководећа места
у телима Светске организације. Група Централно
европских и балтичких земаља (CEBS) је
предложила номинацију директора Завода за
интелектуалну својину господина Владимира
Марића за место заменика председавајућег
Скупштине Маракешког уговора.
Тачка 4. Извештај генералног директора
Господину
Дарену
Тангу,
генералном
директору Светске организације за интелектуалну
својину мандат је почео 1. октобра 2020. године,
тако да је он први пут у својству генералног
директора отворио заседање скупштина Светске
организације за интелектуалну својину и
представио годишњи извештај о раду ове

257

Подлистак ГИС 2021/10
Supplement IPG 2021/10
организације. Генерални директор је поздравио све
делегације које прате заседање Генералне
скупштине WIPO-а и посебно се захвалио
делегацијама које су дошле физички да присуствују
састанку.
На почетку свог обраћања господин Дарен Танг
је подсетио да је претходну годину обележила
пандемија изазвана корона вирусом, али да поред тога
што је пандемија утицала на животе и егзистенцију
свих људи на свету, поставила је такође и нове и
тешке изазове. Пандемија је убрзала трендове ка
коришћењу интелектуалне својине, иновација и
креативности као покретача раста у целом свету.
Генерални директор је нагласио да су активности у
вези
са
заштитом
интелектуалне
својине,
финансијским средствима која су уложена у
истраживање и развој и активности ризичног
капитала у порасту, упркос највећој економској кризи
коју познајемо што јасно показује Глобални индекс
иновација за 2021. годину.
Господин Дарен Танг се осврнуо на циљеве
одрживог развоја Уједињених нација, те на
чињеницу да се тренутно човечанство суочава са
бројним глобалним изазовима који угрожавају
наше животе и представљају егзистенцијални
изазов за нашу планету – пандемија корона
вирусом, климатске промене, неједнак раст и
други. У том смислу генерални директор је
нагласио да у овим временима рад Светске
организације не може бити уобичајен. Позвао је све
присутне делегације и стручњаке у области
интелектуалне својине да заједнички искористимо
своју енергију и употребимо своју стручност како
бисмо помогли у превазилажењу ових глобалних
изазова, као и да поставимо темеље за будући раст.
Генерални директор је подсетио да је WIPO у
јуну објавио нови петогодишњи средњорочни
стратешки план у којем су изложене нова мисија и
визија ове организације. Циљ овог плана је
двострук, и то:
-

да се активности у које Светска организација
традиционално највише улаже додатно
ојачају, као што су активности услуга које се
односе на заштиту интелектуалне својине и
активности окупљања међународне заједнице
за питања интелектуалне својине, и

-

да осигура да интелектуална својина делује
као снажан покретач за запошљавање,
инвестиције, економски развој и друштвену
виталност у свим економијама и у свим
регионима света.
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За постизање ових циљева, рекао је генерални
директор, рад Светске организације засниваће се на
четири стратешка стуба.
У оквиру првог стуба Светска организација ће
појачати комуникацију и стратегију ангажовања
тако да се повеже са новим корисницима на нове
начине. У седишту овог стуба је да се
интелектуална својина учини видљивом и
релевантном за све. Генерални директор је навео
неколико добрих примера из праксе како се
интелектуална својина користи у свакодневном
животу да би иновације које су заштићене неким од
права
интелектуалне
својине
постале
конкурентније на тржишту. Неки од примера су:
Ким Ханеул из Републике Кореје која
трансформише одбачене маске за лице у нов
намештај и Марија Санчез Амоно из Аргентине
која је део тима који је патентирао нову врсту
црепа направљену од рециклираних материјала.
Господин Дарен Танг је навео да је важно да се
овакви примери добре праксе коришћења
интелектуалне
својине
промовишу
јер
интелектуална својина утиче на људске животе
широм света. Генерални директор је истакао да је
за Светску организацију важно да настави да
проналази нове начине да приближи концепт
заштите интелектуалне својине групама које су
пречесто
биле
на
маргинама
екосистема
интелектуалне својине, као што су млади, жене, као
и мала и средња предузећа.
Генерални директор је подсетио да је
овогодишњи Светски дан интелектуалне својине,
који се обележава 26. априла, био посвећен малим и
средњим предузећима са слоганом: „Од идеје до
тржишта“. Такође је обавестио присутне да је то
био најуспешнији Дан интелектуалне својине у
историји WIPO-а, са највећим бројем ангажмана
широм света јер смо заједнички радили на
преношењу поруке овој важној заједници - малим и
средњим предузећима.
Подршка Светске организације сиромашнима
ће се наставити, рекао је господин Танг и поделио
информацију да ће тема за Светски дан
интелектуалне својине следеће године бити:
„Интелектуална својина и млади”. Питање родне
равноправности је такође веома важно питање, па
је генерални директор искористио ову прилику да
понови пуну подршку за проналажење конкретних
начина за повећање родне заступљености у
глобалном екосистему интелектуалне својине.
У оквиру другог стуба, нагласио је генерални
директор, WIPO ће наставити да игра активну
улогу као доносилац међународних норми и
стандарда
интелектуалне
својине
и
биће
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организација која окупља међународну заједницу
за нормативна питања интелектуалне својине. Иако
се нормативна улога Светске организације суочила
са бројним изазовима у претходној години, Светска
организација ће наставити да проналази нове
начине окупљања међународне заједнице ради
унапређења
нормативне
агенде,
изградње
поштовања интелектуалне својине и размене
перспектива о новим питањима, као што је питање
напредних технологија.
Генерални директор је обавестио присутне да
број држава чланица које се придружују уговорима
које администрира WIPO наставља да се повећава,
па је тако током 2020. године било 45 приступања и
ратификација међународних уговора, а у првој
половини ове године било је додатних 26
приступања и ратификација. Маракешки уговор,
који проширује могућност учења и образовања за
више од 250 милиона људи који су слепи,
оштећеног вида или имају друге проблеме са видом
је уговор који бележи највише приступања земаља
чланица WIPO-а. За само пет година овом уговору
је приступило 107 земаља широм света. Али када је
у питању Маракешки уговор и рад WIPO
„Конзорцијума приступа књигама“ (Accesible
Books Consortium), у центру пажње нису
статистике, већ људи широм света чији се живот
променио. Од подршке младим људима у њиховом
образовању, до јачања и напредовања у каријери и
пружања нових могућности за слободно време и
учење, Маракешки уговор је још један снажан
пример интелектуалне својине на делу.
Генерални директор је обавестио присутне о
појачаној трилатералној сарадњи са Светском
здравственом
организацијом
и
Светском
трговинском организацијом у вези са питањем
подршке друштву и привреди у превазилажењу
пандемије и економском опоравку. Став Светске
организације је од почетка био јасан и доследан,
рекао је генерални директор, а то је да вакцина
мора бити доступна свима. Али пут до достизања
циља да вакцина буде доступна свима је сложен и
мора му се приступити са више страна. Из
наведених разлога јуна месеца ове године одржан
је састанак генералних директора Светске
здравствене организације, Светске трговинске
организације
и
Светске
организације
за
интелектуалну својину на коме су се сва три
директора сложила да је потребно ојачати
међусобну сарадњу ове три организације
развијањем свеобухватних решења за економске и
здравствене
изазове
ради
превазилажења
пандемије. Договорено је да се организује низ
радионица за изградњу техничких капацитета, те да
се комбинација експертиза ове три међународне
ЗИС / RS / IPO
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трговине, преточи у заједничку платформу
трилатералне техничке помоћи. Прва трилатерална
радионица о преносу технологије и лиценцирању
одржана је прошле недеље са преко 200 учесника
из целог света. Ова побољшана трилатерална
сарадња је део пакета мера WIPO-а за одговор на
пандемију изазвану корона вирусом. Овај пакет
мера је усвојен за двогодишњи период и за њега ће
бити издвојено додатних 3 милиона швајцарских
франака.
У оквиру нашег трећег стуба, рекао је
генерални директор, Светска организација за
интелектуалну својину ће радити на јачању
глобалних услуга у вези са интелектуалном
својином, знањем и подацима. Упркос изазовима
које нам је наметнула пандемија, број поднетих
међународних пријава патената (PCT пријава), у
току прошле године бележи раст за 4%, док број
пријава жигова и индустријског дизајна, преко
Мадридског и Хашког система, бележи незнатан
пад. Током ове године поднесци који се односе на
PCT пријаве су повећани за додатних 2% у првих
шест месеци, а сведоци смо и снажног опоравка
Мадридског и Хашког система за 18% и 10%.
WIPO ће наставити да модернизује пружање услуга
заштите интелектуалне својине како би свим
корисницима система заштите служио ефикасније.
Генерални директор је рекао да ће WIPO такође
подржати развој кључних извештаја као што је
Глобални индекс иновација, као и платформи попут
WIPO GREEN - платформа за технологије које се
односе на одрживи развој и WIPO Re:Search платформе која помаже у решавању глобалних
изазова и постизању циљева одрживог развоја.
Господин Танг је рекао да је фокус WIPO у
оквиру четвртог стуба развојна агенда, те да ће се
развојна агенда прилагодити потребама држава
чланица организације односно јединственим
околностима појединачних држава чланица. Циљ
WIPO-а је да омогућимо свим земљама, а посебно
земљама у развоју и најмање развијеним земљама,
да користе интелектуалну својину као моћно оруђе
за економски и друштвени развој. Генерални
директор је навео један пример оваквог приступа
који је примењен у неразвијеним земљама а
односио се на жене предузетнице. Радећи у блиској
сарадњи са једном невладином организацијом у
Уганди, WIPO програм је започео пружањем
менторства групи предузетница о томе како
интелектуална својина може помоћи њиховом
економском расту. Уместо уобичајених кратких
семинара или радионица које трају данима, наш
однос са невладином организацијом у земљи
омогућава нам да пружимо интензивнију подршку
259

Подлистак ГИС 2021/10
Supplement IPG 2021/10
на терену овим предузетницима у трајању од
неколико недеља и месеци. Снага овог приступа је
у томе што претвара интелектуалну својину у јасан
покретач
пословног
раста
омогућавајући
иноваторима и креаторима са било ког места да
препознају интелектуалну својину као моћно оруђе
за остварење својих нада и тежњи.
Затим је генерални директор нагласио да основу
сва четири стуба WIPO-а чине изузетни људи који
раде у овој организацији. Кроз нову стратегију
људских ресурса чија је мисија да подржава
иноваторе и креаторе широм света WIPO је дао врло
искрену процену о томе како организациона
структура ове организације треба да се развија и да
запослени треба да буду посвећени неговању
отворене, колаборативне и свеобухватне сарадње.
Господин Танг је нагласио да за Светску
организацију разноликост остаје важан циљ, јер он
верује да је управо различитост свих нас извор
наше снаге и да ће нам омогућити боље повезивање
са свим регионима у свету. Такође је поновио да
WIPO придаје велики значај вишејезичности као
кључној вредности система Уједињених нација.
Финансијска ситуација Светске организације је
јако добра, како је нагласио генерални директор, далеко
боља од онога што је као циљ било зацртано од стране
држава чланица. Захваљујући приходима који су
стабилни и захваљујући добром и одговорном
руковођењу, Светска организација нема никаква
дуговања, већ вишак у буџету од 364 милиона
швајцарских франака. Приходи од такси који долазе од
глобалних система заштите права интелектуалне својине
(PCT, Мадрид и Хаг) су стабилни, упркос кризи.
На крају се генерални директор обратио
присутнима са речима да смо се састали упркос
највећем изазову са којим се човечанство суочава у
модерним временима - прекретнице која ће
дефинисати нашу будућност и будућност наредних
генерација. Иако пут пред нама неће бити лак,
иновацијама и креативношћу ћемо превазићи
пандемију и изградити се поново на поштен и
одржив начин. Али иновације и креативност треба
пажљиво и вешто неговати како би заиста имале
утицај. Ако то учинимо како треба, наша будућност
ће бити она у којој свака чланица WIPO-а користи
интелектуалну својину као моћно оруђе за
отварање радних места, привлачење инвестиција,
раст предузећа и на крају развој економије и
друштва. Генерални директор је рекао да је уверен
да ће Светска организација, уз подршку свих
земаља чланица, активно охрабривање и снажно
партнерство доћи до ове промене и заједно
остварити своју визију света у коме интелектуална
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својина подржава иновативност и креативност са
било ког места и за добробит свих.
Тачка 5. Изјаве земаља чланица (General
Statements)
Делегације земаља чланица, међународних
организација и невладиних организација су у
оквиру ове тачке дневног реда давале изјаве у
којима су се указале на теме које су доминирале у
периоду
између
два
заседања
Генералне
скупштине, односно у периоду од октобра 2020.
године до октобра 2021. године. Делегација
Републике Србије је учестовала у писању изјаве
коју је у име Централно европских и балтичких
земаља (CEBS регионална група) дала Грузија, али
је и у свом, националном капацитету, такође дала
изјаву. Та изјава гласи:
„Поштовани
председавајући,
уважени
генерални директоре, ваше екселенције, уважени
представници земаља чланица, даме и господо,
У име Републике Србије, господине
председавајући, дозволите ми да вам пожелим
успешно руковођење 62. серијом Скупштина
Светске организације за интелектуалну својину.
Сигурни смо да ће под вашим мудрим лидерством
Светска организација успети да дође до консензуса
око одређених кључних питања и да ће у духу
компромиса донети одлуке које уважавају интересе
свих страна.
Србија се захваљује генералном директору
Светске организације, господину Дарену Тонгу, на
успешном руковођењу Светском организацијом у
овим тешким околностима ширења заразе Ковида
19. Са посебним задовољством примећујемо да се
на заседању примењују врло ефикасне и строге
мере заштите против ширења заразе.
Искористио бих прилику да се захвалим и
Секретаријату WIPO-а на одлично припремљеним
радним материјалима и укупној организацији овог
важног догађаја.
Поштовани
председавајући,
Србија
у
потпуности подржава изјаву Грузије дату у име
CEBS групе земаља.
Поред тога, Србија овом приликом посебно
жели да изрази своју снажну подршку за WIPO
Medium-Term Strategic Plan (MTSP) 2022-2026 који
на врло јасан и потпун начин изражава улогу коју
интелектуална својина има у савременом свету.
План може да послужи и као вредна инспирација
свим националним заводима за интелектуалну
својину у дефинисању сопствене визије развоја и
напретка у области интелектуалне својине. На
сажет, јасан и утемељен начин, стратешки план даје
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врло јасну слику савременог света прожетог
крајностима и дубоким неједнакостима, у којем
интелектуална својина има потенцијал да их, ако не
потпуно уклони, онда сигурно да их макар ублажи.
Ковид 19 једна је од највећих претњи по
здравље човечанства модерног доба, али исто тако,
пандемија је искушење и за интелектуалну својину,
на начин као никада пре. Ове године је група од
175 бивших шефова држава и влада, бројних
еминентних мислилаца међу којима је било и
добитника Нобелове награде, апеловала на
америчког председника да се привремено одрекне
права интелектуалне својине на вакцинама како би
се њихова дистрибуција учинила бржом и
праведнијом. У писму се поред осталог напомиње и
„да је одрицање од интелектуалних права виталан и
неопходан корак у заустављању ове пандемије“. Та
чињеница, на један посебан начин, говори колико
је заправо интелектуална својина важна у
савременом свету. С друге стране, чврсто верујемо
да је WIPO незаобилазан форум без којег се не
могу разрешити таква питања.
Већ дуги низ година, Србија има врло
успешну сарадњу са Светском организацијом за
интелектуалну својину која је мојој земљи донела
бројне користи. Ове године, Србија ће уз подршку
Светске организације за интелектуалну својину
започети нови пројекат који ће јој помоћи да боље
сагледа сопствени иновациони систем, његове
добре и слабе стране, са крајњим циљем да га
побољша
у
интересу
свих
креативних
предузетника. Владе Републике Србије је пре
неколико месеци формирала Савет за подстицање
развоја дигиталне економије, иновација, високотехнолошког предузетништва и дигитализације у
пословању привредних субјеката, чији је задатак,
поред осталог, и унапређење иновационог
предузетништва у Србији. Један од пројеката који
ће Савет пратити и вредновати је и пројекат Завода
за
интелектуалну
својину
са
Светском
организацијом за интелектуалну својину. Надамо се
да ће то на крају довести и до наше боље позиције
на листи Глобалног индекса иновација.
Наша сарадња са Светском организацијом се
несметано одвија и на другим пољима те ће WIPO и
ове године подржати програм доделе WIPO награда
у Србији, као и одржавање „Тесла феста“ у Новом
Саду због чега смо посебно захвални.
Упркос пандемији, у претходној 2020. години,
Завод за интелектуалну својину је имао видно
повећање броја домаћих пријава жигова, било их је
12,2% више него 2019. године. Такође, уочили смо
и пораст интересовања за права интелектуалне
својине међу грађанима Србије, јер је Завод пружио
ЗИС / RS / IPO

информације за 27% више странака него претходне,
2019. године. Број патентних пријава међутим,
незнатно је опао. Протекла година била је
најуспешнија до сада када је реч о развоју услуге
наше електронске пријаве. Више од 73% пријава и
57% поднесака долази нам онлине.
На крају, дозволите ми да се осврнем и на
овогодишњи симпозијум посвећен ознакама
географског порекла на којем је и моја земља била
успешно представљена. Виртуелна изложба WIPOa је по нашем мишљењу заиста леп начин да се
национално благо оличено у традиционалним
производима промовише и учини видљивим у
целом свету.
Најпре, ми свим срцем подржавамо напоре
WIPO-a у унапређењу заштите ознака географског
порекла, Лисабонску унију и недавно донети
Женевски
акт.
Уз
помоћ
Швајцарске
Конфедерације, Србија је у претходних пет година
уложила велике напоре за пласирање на тржиште
домаћих производа са означеним географским
пореклом. Створено је и удружење „Оригинал
Србија“ чија пословна политика се првенствено
темељи
на
промовисању
традиционалних
производа заштићених географским пореклом.
Тржишна цена одређених производа, након што су
почели да се продају као производи са означеним
географским пореклом, порасла је од 10% до чак
47%.“
И друге земље, у оквиру својих радних група
или у свом националном капацитету, такође су
давале изјаве. Све делегације су захвалиле
генералном директору на томе што је организовао
састанак у овако тешким околностима које су
изазване пандемијом Ковида.
Као и на прошлогодишњем заседању
Генералне скупштине WIPO-а делегације су
указивале на начине спречавања ширења пандемије
и начине за превазилажење кризе изазване
пандемијом, попут коришћења дигиталних алатки.
Многе делегације су дале своје виђење како би
требало користити интелектуалну својину за
економски развој и подстицање иновација. Такође,
бројне делегације су указале на значај нормативних
активности WIPO-а, као и на подршку коју WIPO
пружа државама чланицама у погледу нормативних
активности.
Већина делегација које су се јавиле за реч
похвалиле су рад новог генералног директора
господина Дарена Танга, посебно имајући у виду да
је преузео руковођење организацијом у тешким
условима пандемије. Поједине делегације су
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подржале одлуку WIPO-а о приступању групи
Уједињених нација за одрживи развој (UNSDG).
Регионални координатори су похвалили
изузетно
добру
финансијску
ситуацију
организације, која је остварена у околностима
пандемије и подржали су Предлог програма и
буџета за наредни двогодишњи период.
Афричка регионална група је подржала
индивидуални приступ земљама у развоју и
нагласила да је потребно да све земље имају једнак
приступ вакцинама и лековима. Такође је позвала
на поштовање Споразума о трговинским питањима
права интелектуалне својине (ТРИПС Споразум)
који указује на значај јавног здравља. Делегација
Саудијске Арабије известила је Генералну
скупштину WIPO-а да је у тој земљи уведена
интелектуална својина као обавезан предмет у
школама и на универзитетима, чиме је указано на
значај заштите свим слојевима становништва.
Делегација Јапана је истакла да Јапан посебно
развија програм подршке за зелене технологије које
су заштићене неким од права интелектуалне
својине (WIPO GREEN). Делегација Русије је
истакла да је у Русији у претходној години
забележен пораст пријава жигова за 13%, а пораст
је забележен и када се ради о пријавама за заштиту
осталим правима интелектуалне својине. Такође,
ова делегација је рекла да је увела убрзани
поступак за признање патената који се односе на
иновације у вези са корона вирусом, те да је први
патент из ове области одобрен у року од 3 недеље
од датума подношења пријаве. На тај начин је
Русија дала подршку иновацијама које помажу
превазилажење кризе изазване Корона вирусом.
Аргентина је изјавила да је део пројекта WIPO
GREEN и да подржава иновације које су у вези са
зеленим технологијама из свих области науке и
технике. Представник Израела је исказао подршку
генералном директору WIPO-а и рекао да је Израел
спреман да учествује у свим пројектима који
укључују напредак у области права интелектуалне
својине. Представница Еквадора је дала изјаву у
којој је истакла важност тога да креативни људи и
људи који стварају иновације живе од свог
креативног рада и за тај рад добијају адекватну
надокнаду, као и да се Еквадор залаже за то да
интелектуална својина има кључну улогу томе.
У иступањима националних делегација и
делегација организација посматрача истакнута је
потреба унапређења сарадње и мултилатерализма
ради превазилажења тренутне кризне ситуације.
Бројне делегације су нагласиле значај одлучивања
консензусом у Светској организацији.
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Тачка 6. Приступање посматрача
Тачка 6. била је посвећена пријему нових
посматрача у WIPO.
Посматрачки
статус
је
намењен
међународним
владиним
и
невладиним
организацијама, као и другим заинтересованим
странама и омогућава присуство и учешће на
заседањима Скупштина WIPO, али и другим
састанцима организације. Посматрачки статус
одобрава
Генерална
скупштина
Светске
организације консензусом, на основу пријава
заинтересованих посматрача. До сада питање
пријема посматрача није доводило до неслагања
али када се ради о организацији Wikimedia,
представници Кине су указали да поменута
организација није пријавила да једна од њених
придружених организација има седиште на
Тајвану, те да није проследила WIPO-у све
неопходне информације за добијање статуса
посматрача. Такође је замолила за потпуно
одлагање расправе о овој тачки дневног реда и
подсетила на то да се одлуке у Светској
организацији за интелектуалну својину доносе
применом принципа консензуса свих држава
чланица.
Како између држава чланица није постигнут
консензус
о
питању
пријема
посматрача
организације Wikimedia, одлучено је да се овој
организацији не одобри статус посматрача. Главни
правни саветник WIPO-а је обавестио присутне о
ажурираној листи посматрача. Статус посматрача је
одузет појединим организацијама које нису дуже
време учествовале на састанцима WIPO-а. Група од
55 организација цивилног друштва, које имају
статус посматрача у WIPO-у је након заседања
Генералне скупштине упутила државама чланицама
писмо у којем је изражена забринутост због
одбијања пријаве Wikimedia другу годину за редом.
У овом отвореном писму организације су позвале
државе чланице на преиспитивање одлуке о
непризнавању статуса посматрача организацији
Wikimedia, те да се о овом питању донесе позитивна
одлука на
наредном заседању Генералне
скупштине.
Тачка 7. Потврђивање уговора
Координациони комитет WIPO-а одобрио је
Меморандум о разумевању између Светске
организације за интелектуалну својину и Европског
завода за патенте и Меморандум о разумевању
између Светске организације за интелектуалну
својину и Међународне агенције за обновљиву
енергију.
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Тачке 8. и 9. Састав Координационог
комитета и Комитета за програм и буџет
На
овогодишњем
заседању
Генералне
скупштине WIPO-а делегације нису постигле
договор
у
вези
проширења
чланства
Координационог комитета (CoCo) и Комитета за
програм и буџет (PBC). Представници регионалних
група су на неформалним састанцима са
председавајућим Генералне скупштине покушали
да дођу до консензуса, али до краја заседања
регионалне групе нису усагласиле своје ставове.
Наиме, Афричка регионална група и Азијскопацифичка регионална група су поднеле заједнички
предлог за измену састава Координационог
комитета. У предлогу је истакнуто да овај комитет
доноси одлуке које се тичу целе организације и да
је потребно да државе чланице буду равномерно
заступљене, узимајући у обзир географско подручје
са кога долазе. У том смислу су истакле да је више
држава из Афричке и Азијско - пацифичке
регионалне групе, почев од 2011. године,
приступило Париској унији и Бернској унији, те да
је у том смислу неопходно повећање броја места у
Координационом комитету, и то у корист ове две
регионалне групе. Председавајући је покушао да
помири ставове свих регионалних група и изнео
компромисни предлог у коме би шест нових места
било распоређено тако да свакој регионалној групи
припадне по једно место, док би два будућа места
(до којих би се дошло новим приступањем WIPO
уговорима)
припала
Азијско-пацифичкој
и
Афричкој групи. Председавајући је упозорио да ће
последице недоношења одлуке по овом питању
довести до тога да заступљеност регионалних група
у Координационом комитету остане непромењена.
Међутим, овај предлог председавајућег није
прихваћен. Постигнут је договор да председавајући
на транспарентан начин спроведе консултације у
вези са проширењем чланства у ова два комитета у
периоду
између
два
заседања
Генералне
Скупштине WIPO како би било могуће донети
одлуку по овом питању на следећем заседању.
Тачка 10. Агенде Извештаји о ревизији и
надзору
У оквиру ове тачке Агенде делегације земаља
чланица су упознате са извештајима екстерног
ревизора и Одељења за интерну ревизију.
Извештаји екстерног ревизора приказују повољну
финансијску ситуацију и ликвидност Светске
организације и указују на то да PCT и Мадридски
систем остварују највеће приходе у организацији,
док Лисабонски и Хашки системи бележе не тако
добре резултате.
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Делегације су похвалиле рад ревизора и
стабилну финансијску ситуацију али је питање
употребе терминологије у извештајима, конкретно
термина „LGBTQI“ довело до супротстављених
ставова појединих делегација. Делегације Ирана,
Бангладеша и Пакистана указале су на то да се ради
о контраверзном питању у вези кога државе
чланице немају јединствен став. У том смислу ове
делегације су позвале да се овај термин избрише из
извештаја. Са друге стране група Б и поједине
националне делегације (Немачка, САД, Канада и
др.) су указале да државе чланице немају право да
интервенишу када се ради о извештајима
независних ревизорских институција, како интерне
тако и екстерне ревизије. Представник Руске
Федерације је указао да ова земља не може да
подржи издвајање било које категорије лица за
израду кадровске политике организације и да сви
запослени треба да уживају иста права и имају исте
могућности. Како државе чланице нису постигле
сагласност председавајући је предложио да о овој
тачки дневног реда не буде усвојена одлука.
Тачка 11. Агенде Извештај Комитета за
програм и буџет
У оквиру ове тачке Агенде представници
Секретаријата WIPO су обавестили присутне да је
Комитет за програм и буџет одржао два састанка
током ове године и да је овај комитет предложио
Генералној
скупштини
усвајање
следећих
докумената: Предлога програма и буџета за период
2022/23, предложене измене селекционе процедуре
за чланове Независног саветодавног комитета за
надзор, амандмана на Повељу о интерном надзору
и прихватање позива за чланство WIPO-а у групи
Уједињених нација за одрживи развој (UNSDG), уз
захтев да Секретаријат WIPO-а извештава на
годишњем нивоу о примени, постигнућима,
изазовима и утицају развојних политика које
произлазе из чланства у UNSDG. У вези са
екстерним канцеларијама од Секретаријата је
затражено да изради прелиминарни нацрт описа
послова – мандата за евалуацију мреже екстерних
канцеларија на основу предлога држава чланица,
као и да достави наведени документ свим земљама
чланицама најкасније шест месеци пре 34. заседања
Комитета за програм и буџет наредне године. На
крају чланице су се договориле да наставе
дискусију о методологији алокације прихода и
расхода унија на наредном састанку.
Генерална скупштина WIPO је одобрила све
препоруке и одлуке Комитета за програм и буџет.
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Тачке 13, 14, 15. и 16. Агенде (Извештаји:
Сталног комитета за ауторско и сродна права,
Сталног комитета за патенте, Сталног комитета
за жигове, индустријски дизајн и ознаке
географског порекла и Одржавање дипломатске
конференције за усвајање Уговора о дизајну)
Основни разлози за успостављање сталних
комитета у Светској организацији су нормативна
улога, као и то да буду форум за размену мишљења
и праксе између држава чланица о питањима у вези
са правима интелектуалне својине. Сваки комитет
је задужен за поједино право. У својој нормативној
функцији ови комитети предлажу усвајање нових
или измену већ постојећих међународних уговора
који регулишу одређено питање из области заштите
интелектуалне својине. Имајући у виду да у
протеклој години није било састанака на којима се
одлучивало о нормативним питањима састанци
ових комитета служили су као форум за размену
праксе и мишљења.
Међутим, пре неколико година у оквиру
Сталног комитета за жигове, индустријски дизајн и
ознаке географског порекла предложено је усвајање
Уговора о праву дизајна. На сталном комитету је
усаглашен текст овог међународног уговора који
уједначава формалне услове за признање права на
дизајн у државама које му приступе. На тај начин
ствара се правна сигурност за подносиоце пријава,
посебно у ситуацији када се пријаве подносе
електронским
путем.
Подносилац
пријаве
припрема исти сет докумената како би поднео
пријаву
у
свим
земљама
потписницама
међународног
уговора.
Имајући
у
виду
епидемиолошку ситуацију, консензусом држава
чланица одлучено је да се дипломатска
конференција о овом међународном уговору неће
одржати пре 2023. године.
Тачка 19. Агенде Комитет за стандарде
Комитет за стандарде је имао један састанак
од прошлог заседања Генералне скупштине.
Председавајући овог комитета је представио два
документа од којих се један односио на усвајање
четири нова стандарда и измену три постојећа
стандарда, а други се односио на почетак примене
WIPO стандарда 26. Председавајући је указао на
значајан напредак у области пружања техничке
помоћи подносиоцима пријава доношењем нових
стандарда, нарочито имајући у виду дигиталну
трансформацију и нове технологије.
Делегације земаља чланица које су се јављале
да учествују у дискусији осврнуле су се на
имплементацију нових WIPO стандарда у својим
земљама. Највише пажње привукао је прелазак са
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стандарда 25 на стандард 26, који се односи на
достављање листе секвенци приликом подношења
пријава патената. Светска организација је у
протеклом
периоду
организовала
неколико
радионица и састанака за националне заводе како
би се овај компликовани стандард имплементирао.
Наиме, ради се о томе да су листе секвенци веома
обимне у појединим пријавама патената (више
хиљада страница) па је WIPO развио алат за
достављање ови листи у
XML формату. За
имплементацију овог стандарда поред патентних
испитивача из области хемије потребно је било
ангажовати и ИТ стручњаке. Завод Републике
Србије је активно учествовао у наведеном пројекту
и директор Завода Владимир Марић се, у име
делегације Републике Србије, обратио следећом
изјавом:
„Поштовани
председавајући,
чланови делегација,

поштовани

У име Републике Србије захвалио бих се на
подршци коју WIPO пружа државама чланицама у
оквиру међународног система подношења пријава
патената, нарочито када су у питању електронски
сервиси.
У протеклом периоду Република Србија је
унапредила сарадњу у оквиру еПЦТ система са
корисницима овог система из Републике Србије и
са Међународним биром. Такође, овај електронски
сервис нам служи као узор за развој нашег
националног портала за пријем пријава патената.
Завод за интелектуалну својину Републике
Србије интензивно прати активности у WIPO-у које
се односе на прелазак са стандарда 25 на стандард
26, у вези са представљањем нуклеотидних и
аминокиселинских листа секвенци у пријави
патента користећи XML формат. Такође, Република
Србија је узела активно учешће и у тестирању и
припремама за имплементацију стандарда 26 у
националном заводу и верујемо да ће ова промена
бити на корист свих корисника патентног система.
Хвала на пажњи“
Председавајући овог комитета се захвалио
државама чланицама на подршци и свим колегама
који су учествовали у раду и имплементацији
донесених стандарда.
Други документ који је представљен у оквиру
ове тачке Агенде се односио на одлагање обавезне
примене стандарда 26. Наиме, првобитно је било
планирано да се са применом почне 1. јануара 2022.
године, али су поједине земље затражиле одлагање
примене јер још увек нису у потпуности спремне за
примену новог стандарда.
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Делегације Русије и Кореје су изјавиле да су
захвалне
свим
државама
чланицама
на
флексибилности и што су пристале на одлагање
обавезне примене стандарда 26. Представник
Индије је изјавио да ће овај стандард размотрити и
прихватити у националном заводу.
Председавајући овог комитета је усвојио
Извештај и дозволио одлагање обавезне примене
стандарда 26 за 1. јул 2022. године на националном
и регионалном нивоу.
Тачка 24. Агенде Лисабонски систем
Председавајући овог комитета је изложио
Извештај радне групе за развој Лисабонског
система и навео које су земље приступиле овом
уговору у протеклом периоду, као и које су мере
предузете у оквиру ове уније.
У оквиру ове тачке Агенде директор Марић је
у име делегације Србије дао следећу изјаву:
„Поштована председавајућа,
Република Србија чврсто подржава рад
Лисабонске уније и поздравља вредне резултате
које је до сада постигла. Србија са задовољством
констатује да је у 2020. години на снагу ступио
Женевски акт који ће додатно оснажити Унију и
отворити простор за повећање њеног чланства. Ове
године сведочимо и новим приступањима Унији,
као и повећаном интересовању за заштиту ознака
географског порекла широм света. Светски
симпозијум о ознакама географског порекла који је
WIPO организовао у септембру ове године,
испунио је сва наша очекивања. Имали смо
прилику да чујемо заиста вредне, практичне и
корисне информације о значају ознака порекла за
локалну и светску привреду, о начинима њихове
популаризације и продаје. Сва та ексклузивна
знања од огромне су користи и за наше
произвођаче. Са великим задовољством смо
пратили WIPO-ву виртуелну изложбу о ознакама
географског порекла са тако много дивних
производа из свих крајева света. Поносни смо што
је и Србија била представљена на самој изложби.
У претходних неколико година, Србија је
уложила огромне напоре да своју народну
традицију справљања прехрамбених производа,
претвори у своју интелектуалну својину. У том
погледу, велику помоћ нам је пружила Швајцарска
Конфедерација са својим изванредним искуством
грађења националних брендова и њиховог
пласирања на тржишту. Створено је и удружење
„Оригинал Србија“ чија пословна политика се
првенствено
темељи
на
промовисању
традиционалних
производа
заштићених
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географским пореклом. Тржишна цена одређених
производа, након што су почели да се продају као
производи са означеним географским пореклом,
значајно је порасла. Ознаке порекла производа
можда не морају увек да буду мотор за развој
макроекономије једне земље, али свакако увек могу
да помогну да становници неког села, или региона,
боље и успешније живе од свог рада.“
Представник Перуа је честитао на новом
чланству у унији и нагласио посвећеност Перуа да
овај систем ојача. Представници Швајцарске, ЕУ и
Русије су такође подржали ново чланство у
Лисабонској унији, а представник Португала је
указао на значај заштите културног наслеђа
географским ознакама порекла на глобалном
тржишту.
Тачка 28. Агенде Маракешки споразум
Председавајући је упознао делегације да је
Маракешком уговору приступило осам нових
чланица од прошлог заседања Генералне
скупштине. Тако да се до сада овај уговор
примењује у 107 држава чланица WIPO-а. Након
представљања документа и извештаја о „WIPO
Конзорцијуму приступа књигама“, председавајући
је позвао присутне делегације да узму реч.
Директор Завода господин Владимир Марић
је дао следећу изјаву:
„Поштовани председавајући,
Република Србија вам честита на избору за
председавајућег.
Такође,
Република
Србија
изражава велику захвалност секретаријату Светске
организације за велики труд који улаже у
промоцији Маракешког уговора.
Господине председавајући,
У јануару 2020. године, Народна скупштина
Републике Србије је ратификовала Закон о
потврђивању Маракешког споразума. То је веома
важан корак напред у модернизацији нашег система
ауторског права и омогућавању слепим и слабовидим
лицима да лакше користе материјале заштићене
ауторским правом. Премда је Маракешки споразум од
огромне важности за унапређење правног статуса
слепих и слабовидих лица у домену ауторског права,
такође је неопходно да се донесу и неке измене закона
о ауторском и сродним правима како би се омогућило
да одредбе Маракешког споразума заиста живе у
пракси. Господине председавајући, дозволите ми да
вас информишем да је српска Влада уложила велики
труд у писање нових одредба закона како би
омогућила да дух Маракешког споразума заиста
заживи пракси у нашој земљи. На том путу, ми ћемо
пажљиво слушати потребе наших слепих и
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слабовидих лица, са циљем да добијемо добар и
ефикасан пропис. Хвала вам на пажњи.“
Делегације следећих земаља су се такође
јавиле за реч: Јужна Кореја, Кина, Панама, Боцвана,
Аустралија, Саудијска Арабија, Турска и
Колумбија. Ове делегације су указале на значај и
корисност Маракешког уговора за људе широм
света. Такође бројне делегације су подржале изјаву
генералног директора WIPO-а у вези Маракешког
уговора.
Тачка 29. Агенде Пекиншки уговор
Председавајућа је обавестила делегате о
активностима у вези Пекиншког уговора и рекла да
овај уговор има девет нових чланица од последњег
заседања Генералне скупштине. Одржана је и прва
Скупштина Пекиншког уговора, који је ступио на
снагу априла 2020. године, након што је 30 држава
приступила споразуму. Наглашено је да ће овај
уговор да ојача економски положај глумаца широм
света.
Делегација Панаме је прва дала своју изјаву и
рекла да је ова земља у току ове недеље донела
Закон о потврђивању уговора. Након тога
делегације Колумбије, Кореје и Кине су подржале
Пекиншки уговор и изјавиле да раде на потпуној
имплементацији уговора у националним правним
системима. Делегација Јапана је узела реч и рекла
је да јој је веома драго што овај уговор има све
више чланова и да је то веома важно за заштиту
аудио визуелних дела.
На крају заседања главни правни саветник
WIPO је обавестио присутне делегације о
кандидатурама
поднетим
за
позиције
у
руководећим телима Светске организације. За
председавајућег на наредном заседању Генералне
скупштине WIPO изабрана је амбасадор Т.
Молчеан, стална представница Молдавије при
Уједињеним нацијама у Женеви. Директор Завода
за интелектуалну својину, господин Владимир
Марић је изабран за заменика председавајућег
Скупштине
Маракешког
споразума.
Поред
наведеног, Република Србија је изабрана у
чланство Координационог комитета и Комитета за
програм и буџет за наредни двогодишњи период.
Билатерални састанци
На маргинама заседања Генералне скупштине
WIPO-а, делегација Републике Србије је у Женеви
одржала већи број билатералних састанака са
званичницима и релевантним представницима
Светске организације за интелектуалну својину.
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Делегација Републике Србије се 7. октобра
2021. године састала са господином Дареном
Тангом,
генералним
директором
Светске
организације за интелектуалну својину. Делегацију
Републике Србије чинили су: амбасадор Републике
Србије у Женеви, господин Дејан Златановић,
директор Завода за интелектуалну својину,
господин Владимир Марић, помоћник директора у
Заводу за интелектуалну својину, госпођа
Александра Михаиловић и аташе мисије Србије у
Женеви, господин Андреј Стефановић. Поред
генералног директора WIPO састанку је у име
Светске организације присуствовао и господин
Хасан Клејб, заменик директора.
Господин
Дарен
Танг
је
пожелео
добродошлицу српској делегацији и изразио
задовољство због изузетне и плодне сарадње коју
наша земља има са Светском организацијом.
Амбасадор Златановић захвалио се генералном
директору на
гостопримству
и
похвалио
ангажовање
новог
руководства
Светске
организације, посебно што се тиче видљивости
организације, као и комуникације са мисијама
држава чланица у Женеви. Такође се захвалио на
пажњи коју господин Танг поклања нашем региону.
Директор Завода за интелектуалну својину,
господин Владимир Марић обавестио је генералног
директора о најновијим чињеницама које се тичу
заштите интелектуалне својине у нашој земљи, као
и о текућим пројектима сарадње које наша земља
има са Светском организацијом. Директор Марић
се захвалио господину Дарену Тангу на учешћу на
прослави поводом 100 година од оснивања Завода
за интелектуалну својину Републике Србије, која је
одржана новембра 2020. године. Указао је на значај
ознака
географског
порекла
за
локално
становништво и привреду и осврнуо се на пилот
пројекат у вези Глобалног индекса иновација који
је у фази завршних припрема за отпочињање.
Господин Дарен Танг је рекао да је Светска
организација посвећена промоцији интелектуалне
својине, нарочито када су носиоци права мала и
средња предузећа и овлашћени корисници ознака
географског порекла, те је у том смислу позвао
српску
делегацију
да
достави
Светској
организацији примере добре праксе. Директор
Марић је представио „Пиротски ћилим“ као
производ из Србије високог квалитета који је
заштићен географском ознаком и рекао је да би
могао да напише чланак о овом производу из
Србије. Генерални директор је то најсрдачније
поздравио и рекао је да ће WIPO са задовољством
објавити такав чланак. Директор Марић је том
приликом у име Републике Србије поклонио
директору Тангу књигу „УНЕСКО у Србији” као и
ЗИС / RS / IPO

Подлистак ГИС 2021/10
Supplement 2021/10
пакет традиционалних српских производа са
заштићеним географским пореклом „Оригинал
Србија”. Директор Танг је изразио огромно
задовољство због тога. Захваливши се на посети и
на поклону, директор Танг је изразио жељу да
посети нашу земљу када се епидемиолошка
ситуација стабилизује. Директор Марић је рекао да
би то била посебна част за Србију, а амбасадор
Златановић је нагласио да је позив за посету
отворен.
Дана 7. октобра 2021. године делегација
Републике Србије у саставу: директор Завода за
интелектуалну својину, господин Владимир Марић,
помоћник директора у Заводу за интелектуалну
својину, госпођа Александра Михаиловић и аташе
мисије Србије у Женеви, господин Андреј
Стефановић се састала са господином Хасаном
Клејбом, помоћником генералног директора који је
задужен за Сектор за регионални и национални
развој. Директор Марић је упознао помоћника
генералног директора, господина Клејба са радом и
надлежностима Завода за интелектуалну својину
Републике Србије будући да је ово први састанак
делегације Републике Србије са господином
Клејбом на овој функцији. На овом састанку
господин Клејб је указао да је важан индивидуални
приступ сарадње са сваком земљом чланицом
WIPO и позвао је делегацију Републике Србије да у
будућој сарадњи укаже на специфичне потребе
како би WIPO могао да учествује и допринесе
развоју пројеката активности. Директор Марић је
рекао да Србија има веома добру сарадњу са WIPO
и указао који су пројекти од приоритетног значаја
за нашу земљу. На првом месту је то пилот
пројекат у вези Глобалног индекса иновација.
Директор Марић је такође истакао да сваки регион
има специфичне потребе у области интелектуалне
својине тако да поједина питања можемо да
решавамо и на регионалном нивоу, као што је
организација семинара у вези индустрије видео
игара.
Делегација Републике Србије у саставу:
директор Завода за интелектуалну својину,
господин Владимир Марић, помоћник директора у
Заводу за интелектуалну својину, госпођа
Александра Михаиловић и аташе мисије Србије у
Женеви, господин Андреј Стефановић се 5. октобра
састала са господином Марком Алеманом,
помоћником генералног директора WIPO који је
надлежан за Сектор интелектуална својина и
иновациони екосистем. Састанку је присуствовао
са стране WIPO-а и господин Саша Вунш Винсент,
начелник Одсека за економију и статистику и један
од уредника публикације Глобални индекс
иновација. Имајући у виду да је ово нови сектор
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који је формиран у WIPO, господин Марко Алеман
је упознао делегацију Републике Србије са
надлежностима
овог
сектора.
Сектор
интелектуална својина и иновациони екосистем
има у надлежности пет организационих јединица и
то:
економска
и
статистичка
анализа,
Интелектуална својина и иноватори, WIPO Центар
за арбитражу и медијацију, Интелектуална својина
у пословању и WIPO Институт за судије. Циљ
оснивања овог сектора у WIPO је да прати потребе
економског развоја и улогу интелектуалне својине
за привредни раст.
Директор Владимир Марић се захвалио
господину Алеману на представљању надлежности
новог сектора и нагласио да Завод од 2014. године
има веома успешну сарадњу са Центром за
арбитражу и медијацију. Такође је рекао да је уз
подршку WIPO-а успостављен систем медијације у
области интелектуалне својине у Србији по угледу
на WIPO, те да смо 2017. године потписали
Меморандум са овим центром и да се активности
које су предвиђене меморандумом успешно
спроводе. Такође је рекао да је у плану да се
организује обука о медијацији, за медијаторе и
судије али да је тај семинар одложен због
епидемиолошке
ситуације.
Наиме,
програм
семинара је веома интерактиван тако да смо
мишљења да би било боље да се овај семинар
одржи у Србији, а не у виртуелном формату.
Предложено је да се одржавање овог семинара у
Србији одложи за крај 2021. године, ако
епидемиолошка ситуација дозволи.
Директор Марић је рекао да у Србији постоји
велика заинтересованост за пројекат у вези са
Глобалним индексом иновација, као и да је Влада
Републике Србије основала Савет за подстицај и
развој дигиталне економије. Једно од приоритетних
питања овог Савета је побољшање позиције Србије
на листи Глобалног индекса иновација. WIPO
публикација Глобални индекс иновација (GII)
представља релевантан алат за креирање економске
политике, али истовремено и реномиран и поуздан
путоказ инвеститорима када бирају одговарајућу
земљу за нове инвестиције. У том смислу Србија је
посвећена циљу да се наша позиција побољша на
листи Глобалног индекса иновација, рекао је
директор Марић. Прошле године, Завод Републике
Србије је отпочео консултације са WIPO у погледу
позиције Србије на листи Глобалног индекса
иновација. У консултацијама са Заводом, WIPO
тим је изразио уверење да би Србија могла да буде
боље
позиционирана
на
листи
поменуте
публикације када би се више ангажовала на
унапређењу индикатора који заједно чине
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Глобални индекс иновација. Након тога, Завод је
предложио Светској организацији за интелектуалну
својину да подржи имплементацију новог пројекта
„WIPO Пројекат о Глобалном индексу иновација“ у
Србији, на чијој би имплементацији био ангажован
наш домаћи стручњак. У марту 2021. године Завод
је добио обавештење о одобрењу подршке Светске
организације за интелектуалну својину за
имплементацију овог пројекта у нашој земљи.
Директор Марић је даље рекао да WIPO Пројекат о
Глобалном индексу иновација обухвата следеће
активности:
1.

Процену националног иновационог система,
његових јаких и слабих страна, могућности и
изазова.

2.

Процену текућих националних иновационих
приоритета и политика и успостављање веза
са одговарајућим мерљивим националним
иновационим индикаторима.

3.

Оквирни предлог алата, метрике и процедура
за ефективно праћење националних циљева
везаних за интелектуалну својину и иновације
у будућности.

Господин Алеман се захвалио директору
Марићу на информацијама о планираном пројекту
и указао на значај публикације Глобални индекс
иновација за све светске економије. Такође је рекао
да ће након интерних консултација у WIPO-у
доставити Заводу Србије све потребне податке за
отпочињање WIPO Пројекта о Глобалном индексу
иновација.
На састанку са господином Алеманом
делегација Републике Србије је изразила
интересовање за потписивање меморандума са
WIPO-ом у вези са Међународном обуком за
састављање патентних пријава (WIPO International
Patent Drafting Training Program). Наиме,
потписивањем
овог
меморандума
патентни
заступници из Србије или лица која то желе да
постану добили би обуку у Светској организацији
за интелектуалну својину. Ова обука се састоји од
дела курса који се одржава онлајн и недељу дана у
Светској организацији у Женеви. Завод за
интелектуалну својину Србије спроводи испит за
патентне заступнике, али не одржава обуку
заступника, тако да би потписивање овог
меморандума за нашу земљу представљало
вишеструку корист. Наши патентни заступници би
добили обуку на највишем нивоу на задовољство
корисника патентног система у Србији. Такође,
постоји могућност да се ова обука која је завршена
у Светској организацији имплементира у
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национални систем за полагање заступничког
испита. Господин Алеман је са задовољством
подржао иницијативу делегације Србије и
договорено је да WIPO достави Заводу потребне
податке и информације ради припреме овог
меморандума за потписивање.
Делегација Републике Србије у саставу:
директор Завода за интелектуалну својину,
господин Владимир Марић, помоћник директора у
Заводу за интелектуалну својину, госпођа
Александра Михаиловић и аташе мисије Србије у
Женеви, господин Андреј Стефановић се 7. октобра
2021. године састала са Вираг Холанд и Ришаром
Фрелеком из Сектора за међународну сарадњу
WIPO-а, поводом израде плана рада између Завода
за интелектуалну својину и Светске организације за
интелектуалну својину за период 2021-2022.
На састанку је договорено да приоритет
сарадње буде пилот пројекат у вези Глобалног
индекса иновација. Директор Марић је указао на
посвећеност Србије да буде боље позиционирана на
листи Глобалног индекса иновација, као и на то да
су иновације важан фактор у економском напретку
једне земље. Договорено је да се у најкраћем року
спроведу потребне активности WIPO-а за
отпочињање овог пројекта, а које су договорене на
састанку са господином Марком Алеманом,
помоћником генералног директора WIPO који је
надлежан за сектор Интелектуална својина и
иновациони екосистем.
На овом састанку је такође договорено да се
уради превод на српски језик публикације WIPO
Водича за стартапове (Startup Guide). Ова
публикација би служила стартап фирмама да
препознају могућности заштите својих иновација
правима интелектуалне својине. Госпођа Вираг
Холанд нам је рекла да би било добро да урадимо и
адаптацију овог водича која би била прилагођена
српским стартап фирмама. Наиме, уместо
оригиналних примера из праксе који се налазе у
овом водичу требало би пронаћи пет стартап
предузећа из Србије која су заштитила своје
иновације неким од права интелектуалне својине.
На овај начин били би приказани најбољи примери
праксе који одговарају српском правном систему и
локалним пословним приликама. Директор Марић
се захвалио на овој сугестији и рекао да ће Завод
контактирати стартап фирме преко Научнотехнолошког парка са којим је заједно на пројекту
швајцарске Владе „Технопарк Србија 2“.
Делегација Републике Србије изразила је
интересовање да се у Србији одржи WIPO семинар
који се односи на видео игре. Директор Марић је
рекао да у Србији постоје бројне фирме које су у
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индустрији видео игара, па би за те људе било
корисно да знају на који начин могу да заштите
своју интелектуалну својину. До сада су била два
оваква семинара, у Варшави и Букурешту са
називом
„Регионална
конференција
о
интелектуалној својини и дигиталној економији за
мала и средња предузећа: пословни и правни
аспекти индустрије видео игара”. Имајући у виду
да су све земље из региона заинтересоване за
одржавање семинара са овом темом предложено је
да се овај семинар реализује на регионалном нивоу.
На састанку са колегама из Сектора за
међународну сарадњу WIPO-а је договорено да
Завод Србије пошаље званичан захтев Светској
организацији ради имплементације програма
„WIPO Depository Library“. Овај програм садржи
сва издања Светске организације и национални
заводи који учествују у њему имају право да на
својој интернет страници објаве све WIPO
публикације. Такође, преко овог програма
национални заводи могу да објаве своје
публикације у вези са интелектуалном својином.
Имплементацијом овог програма Србија би
допринела ширењу информација и подизању свести
о значају заштите интелектуалне својине. Госпођа
Холанд је указала да постоји могућност да Србија
учествује у програму „WIPO Lex-Judgments” који је
намењен размени међународне и националне
судске праксе у области интелектуалне својине.
Директор Марић се захвалио на информацијама и
рекао да ће Завод Србије врло радо учествовати у
оба предложена програма.
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