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

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

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

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

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
WО
IB
EP
BX
EA
OA
AP
GC
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Светска организација за интелектуалну својину (WIPO)
Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT)
Европски патентни биро (EPO)
Биро Бенелукса за жигове и моделе
Евроазијска патентна организација (EAPO)
Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI)
Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO)
Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG)

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

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

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

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

Date of making information available to the public
regarding the examined application

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)

List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

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

Назначење о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

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

(551)
(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2019-1194
(220) 31.07.2019.
(442) 15.10.2021.
(731) Amplitudo d.o.o. , Svetog Petra Cetinjskog 56,
81000 Podgorica, ME
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) светло зелена, тамно зелена, маслинасто зелена,
жута, бела
(511) 44 медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства; наиме, баштованство; орезивање дрвећа;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
уређивање
травњака;
услуге
расадника;
хортикултура.
(210) Ж- 2020-214
(220) 14.02.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) XLS DOO, Грмечка 44, 11080, Земун, RS
(740) Милко Ђерић, Сремских бораца 75, 11080,
Београд-Земун
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.01; 29.01.08
(591) црвена-R:234, G:72, B:36; црна-R:35, G:31, B:32.
(511) 7 електричне машине за дробљење леда;
електричне машине за млевење меса, за кућну
употребу; електричне машине за прање веша;
електричне машине за прање веша за кућну
употребу; електричне машине за сечење и резање
дебала ради дрвета за огрев; електричне шиваће
6

машине; комбиноване машине за прање-сушење
веша; компресори [машине]; корпе за посуђе за
машине за прање посуђа; косилице травњака
[машине]; кухињске машине, електричне; машине за
брушење; машине за бушење; машине за вакуумско
паковање; машине за вез: машине за глодање
[глодалице]; машине за забијање ексера; машине за
завршну обраду; машине за закивање; машине за
љуштење; машине за мешање; машине за млевење;
машине за оштрење; машине за пеглање; машине за
плетење; машине за прање аутомобила; машине за
прање веша; машине за прање веша за кућне
потребе; машине за прање кухињског прибора;
машине за прање под високим притиском; машине за
прање подова; машине за прање посуђа за кућну
употребу; машине за прање судова; машине за прање
текстила; машине за резање меса; машине за цеђење
веша; машине за шивење; машине за штоповање;
машине и алати за машине; млинови [ма шине];
мотокултиватори [машине]; пумпе [ма шине];
тримери за живицу [машине]; тримери за рубове
травњака [ма шине]; убодне тестере [ма шине];
филтер и за машине; шиваће машине; шиваће
машине, електричне; шиваће машине за кућну
употребу; шишачи [машине].
11 апарати за грејање; апарати за дезинфекцију; апарати
за кокице; апарати за кување; апарати за лед; апарати за
печење; апарати за филтрацију воде за пиће; апарати за
хлађење ваздуха; апарати за хлађење воде; апарати за
хлађење воде; апарати за хлађење пића; апарати и
инсталације за кување; апарати и инсталације за сушење;
апарати и машине за пречишћавање ваздуха; апарати и
машине за пречишћавање воде; апарати и машине за
хлађење; бојлери за купатило; бојлери за топлу воду;
бокал и за филтрирање воде; вентилатори; грејалице за
просторе; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејна тела; грејне
плоче; грилови [кухињски уређај]; електричне грејалице;
електричне кварцне грејалице; електричне кварцне
грејалице за кућну употребу; електричне пећнице;
електричне печењаре; електричне плоче за кување;
електричне посуде за припрему кафе; електричне рерне;
електричне рерне за кућну употребу; електрични апарат за
кување јаја на пари за кућну употребу; електрични
апарати за дезодорисање ваздуха; електрични апарати за
еспресо кафу; електрични апарати за кафу за кућну
употребу; електрични апарати за кокице; електрични
апарати за кување јаја; електрични апарати за кување
кафе; електрични апарати за кување пиринча; електрични
апарати за прављење кафе; електрични апарати за чај и
кафу; електрични бојлери; електрични вентилатори;
електрични вентилатори за кућну употребу; електрични
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грејачи хране; електрични замрзивачи; електрични
замрзивачи за кућну употребу; електрични овлаживачи;
електрични овлаживачи; електрични пекачи; електрични
пречишћивачи ваздуха; електрични прочишћивачи воде
за кућну употребу; електрични роштиљи; електрични
сушачи за косу; електрични тостери за сендвиче;
електрични тостери за хлеб; електрични фрижидери;
електрични чајници; електрични шпорети; електрични
шпорети за кућну употребу; замрзивачи; замрзивачи
сандучари; индукцијске плоче за кување; клима уређаји;
кухињске судопере; кухињски аспиратори; кухињски
шпорети [пећи]; лампе; ледомати; машине за сушење
веша; машине за сушење веша, електричне, за кућну
употребу; машине за хлађење напитака и прављење леда;
машине и апарати за лед; микроталасне пећи [уређаји за
кување]; овлаживачи ваздуха; пекачи; плински шпорети;
плински штедњаци; плоче за кување; посуде за загревање;
посуде за кување поврћа на пари, електричне; посуде за
припрему кафе, електричне; преносиве електричне
грејалице; преносиви решои; преносиви ручни
фрижидери, електрични; пројектори за ласерска светла;
радијатори, електрични; расветна LED тела; рерне за
кућну употребу; решои за кућну употребу; роштиљи.
(210) Ж- 2020-1616
(220) 23.09.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) United Cloud doo Beograd, Булевар Милутина
Миланковића 1ж, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић &
Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 26.07.05; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) црна, бела, љубичаста и плава
(511) 9 апарати за пренос сигнала; апарати за
снимање, пренос или репродукцију информација;
апарати и инструменти за електричну и електронску
контролу; апарати и инструменти за пријем и пренос
дигиталног и сателитског сигнала и интернета;
бежични
предајници;
бежични
пријемници;
дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални
видео снимачи; дигитални процесори сигнала;
компјутерски хардвер; конвертери за кабловску
телевизију; апарати за кодирање и декодирање
телевизијског и другог аудиовизуелног програма,
модеми, рутери, меморијске картице, софтвер
(снимљени програми); апликациони софтвер;
апликације које се могу преузети; рачунарски
програми; безбедносни софтвер који се може
преузети; помоћни, безбедносни и криптографски
ЗИС / RS / IPO

Ж
софтвери;
рачунарски
системи;
интернет
безбедносни програми; рачунарске софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване.
38 телекомуникације; изнајмљивање телекомуникационе
опреме; комуникација путем рачунарских терминала;
комуникација
оптичким
мрежама;
пружање
корисничког приступа глобалним рачунарским
мрежама; пружање приступа базама података;
повезивање
телекомуникацијама
са
глобалном
рачунарском мрежом; најам времена приступа
глобалним рачунарским мрежама; услуге преноса
података на мрежи рачунарских система; омогућавање
приступа рачунарским базама података; стриминг
[проток] података.
42 услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и
софтвера; програмирање за рачунаре; креирање веб
страница за друге; конверзија рачунарских програма
и података; развој рачунарских система; дизајн
рачунарског система; анализа рачунарског система;
надгледање рачунарских система даљинским
приступом;
услуге
надгледања
рачунарских
безбедносних система; консултантске услуге у вези с
рачунарским системима; надзор рачунарских
система у сигурносне сврхе; консултантске услуге у
вези са рачунарском и интернет безбедношћу;
саветодавне услуге у области сигурносног софтвера;
софтвер као услуга (СааС); рачунарство у облаку;
консултантске услуге у вези са информационом
технологијом (ИТ); хостинг сервера, платформа као
услугу [ПааС]; надгледање раунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података, саветовање о сигурности рачунара,
консултације о безбедности интернета, саветодавне
услуге из области комјутерске технологије.
(210) Ж- 2020-1686
(220) 02.10.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) БАГЕТЕРИЈА ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР,
Цара Николаја Другог 19, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 08.01.03; 26.04.18; 27.01.15; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.04
(591) тамно плава, окер
(511) 30 кафа; напици од кафе; замена за кафу; чај;
производи од житарица; хлеб; сендвичи; багетини;
7

Ж
пуњени багетини; багетини са пилетином; багетини
са лососом; багетини са мортаделом; багетини са
рамстеком; багетини са куленом; багетини са споро
куваним ребрима
35 услуге продаје на мало у области пекарских и
прехрамбених производа.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2020-1687
(220) 02.10.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) БАГЕТЕРИЈА ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР,
Цара Николаја Другог 19, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 08.01.03; 26.04.18; 27.01.15; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.04
(591) тамно плава и окер
(511) 30 кафа; напици од кафе; замена за кафу; чај;
производи од житарица; хлеб; сендвичи; багетини;
пуњени багетини; багетини са пилетином; багетини
са лососом; багетини са мортаделом; багетини са
рамстеком; багетини са куленом; багетини са споро
куваним ребрима.
35 услуге продаје на мало у области пекарских и
прехрамбених производа.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2020-1742
(220) 12.10.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) VELARIST DOO NIŠ, Студеничка 58/9,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Саша Е. Маркота, Кеј Кола српских
сестара 13/27, 18000, Ниш
(540)

(531) 01.01.01; 01.01.05; 24.05.20; 24.05.25; 25.05.02;
27.05.09; 28.05.00
8
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(511) 35 помоћ у пословном управљању; пословно
управљање
и
организационо
саветовање;
консултације у вези са избором особља; ревизија
пословања.
41 професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; обука [тренирање];
пренос знања, настава, обука; практична настава
[обука путем демонстрације].
(210) Ж- 2020-1765
(220) 14.10.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) ТРГОВИНА ПРЕСТ ДОО НИШ and Дејан
Крупниковић, ПР , Топлички партизански одред бб,
18000 Ниш, RS i Карађорђева 14/2 , Чачак 32000 , RS
(540)

(531) 01.15.11; 02.03.01; 02.03.18; 05.07.01; 11.03.04;
24.03.07; 24.03.16; 24.09.09; 25.05.02; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.13
(591) бела, црвена, златна.
(511) 30 кафа.
(210) Ж- 2020-1766
(220) 14.10.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) Дејан Крупниковић, ПР and ТРГОВИНА
ПРЕСТ ДОО НИШ , Карађорђева 14/2, , 32000,
Чачак, RS i Топлички партизански одред бб,
18000 Ниш, RS
(540)

(531) 01.15.11; 02.03.01; 02.03.18; 05.07.01; 11.03.04;
24.03.07; 24.03.16; 24.09.09; 25.05.02; 27.05.07;
27.05.24; 29.01.13
(591) бела, љубичаста, златна.
(511) 30 кафа.
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(210) Ж- 2020-1835
(220) 21.10.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) DTZR d.o.o., Драже Павловића 10, Београд, RS
(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

(531) 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 28.05.00
(511) 16 хартија, картон и производи од њих, наиме,
свеске, календари, разгледнице, подметачи, кесе,
коверте, све врсте украсних предмета и поклона од
папира и картона; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање (који није укључен у друге класе);
штампарска слова; клишеи; све напред наведено у
вези са одећом, обућом, покривалима за главу и
услугама обезбеђивања хране, пића и привременог
смештаја.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај.
(210) Ж- 2020-2272
(220) 17.12.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) ETAG Sistemi d.o.o., Индире Ганди 1/25,
11010, Београд, RS
(540)

DrivinGo
(511) 42 софтвер као услуга (Саас); платформа као
услуга; серверска софтверска платформа "DrivinGo"
за пружање услуга компанијама које послују са
возачима/возилима (нафтне компаније, осигуравајуће
компаније); маркетиншко/комерцијални софтвер за
привлачење нових возача, награђивање возача и
одржавање лојалности; креирање маркетиншкихкомерцијалних кампања; софтверски алати за
селекцију возача по разним критеријумима;
дигитални
канал
за
слање
нотификација/информација возачима на мобилне
телефоне; аналитика успешности маркетиншкикомерцијалних кампања; аналитика понашања
купаца;
апликација
на
мобилним-смартфон
телефонима; мобилна апликација за возаче и њихова

ЗИС / RS / IPO

Ж
возила, коју користе за услуге добијања
нотификација/информација од компанија (нафтне
компаније,
осигуравајуће
компаније);
услуге
лоцирање бензинских станица и других објеката
компанија које користе услуге "DrivinGo" система,
на мапи на мобилном телефону; мобилно плаћање
услуга на објектима компанија (бензинске станице,
продајна места); контрола трошкова везаних за
возило; повезивање са "паметним возилима“.
(210) Ж- 2020-2292
(220) 24.12.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) B 4 B DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA KONSALTING I
INŽENJERING BEOGRAD, Јужни булевар 10,
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.12; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) наранџаста, сива, плава.
(511) 9
aпарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
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.
9

Ж
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
38 услуге телекомуникација.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2020-2298
(220) 24.12.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) Саша Видић, Нехруова 77, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Бошковић, Светозара
Марковића 49/1, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.04
(511) 25
одећа, обућа, покривала за главу.
40 прошивање; везење; кројење по мери; бојење
текстила; завршна обрада текстила.
42 услуге индустријског дизајна; дизајнирање одеће;
услуге стилизације; услуге дизајнирања паковања;
графички дизајн промотивног материјала.
(210) Ж- 2020-2344
(220) 29.12.2020.
(442) 15.10.2021.
(731) Национална организација потрошача
Србије, Краља Петра 45, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 20.05.21; 24.17.20; 25.01.10; 26.11.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) црна, светло сива, зелена, бела, плава, црвена.
(511) 29 месо, риба, живинско месо и дивљач
димљено месо; замрзнуто месо; конзервисано месо;
10
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лиофилизовано месо; замене за месо; свеже месо;
суво месо; грицкалице од меса; желе од меса; готова
јела која се углавном састоје од меса, рибе,
живинског меса или поврћа; пакована јела која се
првенствено састоје од меса, рибе, живинског меса
или поврћа; смрзнута јела која се састоје
првенствено од меса, рибе, живинског меса или
поврћа; готова јела која се углавном састоје од
замена за месо; јаја; јаја у праху; обрађена јаја;
смрзнута јаја; беланце од јаја; жуманце од јаја;
замене за јаја; поврће прерађено; поврће у конзерви;
поврће у теглама; сечено поврћe; смрзнуто поврће;
сушено поврће; укисељено поврће; усољено поврће;
грицкалице на бази поврћа; желеи од поврћа; замене
за месо на бази поврћа; кувано поврће; мусеви од
поврћа; намази на бази поврћа; павлака [биљна] на
бази поврћа; паста од поврћа; паштета од поврћа;
пиреи од поврћа; пљескавице од поврћа; препарати
за супу од поврћа; салате од поврћа; сокови од
поврћа за кување; воће; прерађено воће; воће,
припремљено; воће у конзерви; воће у теглама;
воће,кувано; глазирано воће; залеђено воће; сушено
воће; намази на бази воћа аранжмани од обрађеног
воћа; аранжмани од сецканог воћа; грицкалице на
бази воћа; грицкалице на бази сувог воћа; салате од
воћа; џемови од воћа; пуњења на бази воћа за воћне
пите; напици на бази млека који садрже воће; воћни
сокови за кување; грицкалице у облику плочица
базиране на сувом воћу; грицкалице у облику
плочица базиране на орашастим плодовима и сувом
воћу; мешавине грицкалица које се састоје од
дехидрираног воћа и прерађених орашастих плодова;
мешавине грицкалица које се састоје од прерађеног
воћа, прерађених орашастих плодова или сувог
грожђа; млеко, сир, путер, јогурт и други млечни
производи; биљно млеко; замене за млеко;
кондензовано млеко; млеко у праху; млеко обогаћено
витаминима; немлечне замене за млеко; напици који
се углавном састоје од млека; желеи, џемови,
компоти; уља за исхрану; уља за кување; јестива
уља и масти; уља и масти за исхрану; масне
супстанце за производњу; јестиве масти.
32 аперитиви, безалкохолни; безалкохолна пића;
безалкохолна пића алое вера; безалкохолна пића од
сушеног воћа; безалкохолни
воћни екстракт;
безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
безалкохолни приправци за прављење напитака;
воде, нарочито газиране; благо газиране и
негазиране; воћни нектар; воћни сокови; екстракти
хмеља за производњу пива; енергетска пића;
изотоници;
јечмено
вино;
квас;
коктели,
безалкохолни; коктели на бази пива; лимунада;
литијум вода; напици за спортисте обогаћени
ЗИС / RS / IPO
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протеинима; напици на бази пиринча, који нису
замена за млеко; напици од соје, осим замена за
млеко; освежавајућа безалкохолна пића; пиво;
пивски слад; пића од сурутке; прашкови за газирање
пића; препарати за прављење газиране воде; редлер;
сокови од поврћа.
33 aлкохолна пића, изузев пива нарочито вино;
виски; џин; рум; ликери; алкохолна пића која садрже
воће; алкохолна пића на бази шећерне трске;
дигестиви; битери; дестилована пића; дестилована
алкохолна пића на бази житарица; алкохолне
есенције; алкохолни екстракти; воћни екстракти,
алкохолни; помешана алкохолна пића, која нису на
бази пива.
35
услуге малопродаје аудиовизуелне опреме
нарочито камера, фото-апарата, монитора, звучника,
стерео опреме; услуге онлајн малопродаје аудио
визуелне опреме нарочито камера, фото-апарата,
монитора, звучника, стерео опреме; услуге
малопродаје играчака; услуге онлајн малопродаје
играчака;
услуге
малопродаје
музичких
инструмената; услуге онлајн малопродаје музичких
инструмената; услуге малопродаје везане за игре
нарочито компјутерске игре, игре намењене
паметним телефонима; услуге малопродаје и
велепродаје за електричне машине и апарате услуге
малопродаје везане за хардвер; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге малопродаје
у вези са музичким садржајима који се могу
преузимати са интернета; услуге малопродаје у вези
са електронским издањима која се могу преузимати
са интернета; услуге малопродаје везане за музичке
садржаје који се могу преузимати са интернета;
услуге малопродаје везане за електронска издања
која се могу преузимати са интернета; управљање
програмом награђивања лојалности у циљу
промоције услуга ресторана и услуга малопродаје
других; рекламирање пословних интернет страница
састављање именика за објaвљивање на интернету;
промовисање роба и услуга за друге на интернету;
услуге малопродаје компјутерског хардвера; услуге
онлајн малопродаје компјутерског хардвера; услуге
малопродаје компјутерског софтвера; услуге онлајн
малопродаје
компјутерског
софтвера;
услуге
малопродаје паметних сатова; услуге онлајн
малопродаје паметних сатова; услуге малопродаје
паметних телефона; услуге онлајн малопродаје
паметних телефона; услуге малопродаје преносивих
рачунара; услуге онлајн малопродаје преносивих
компјутера
услуге
малопродаје
уређаја
за
навигацију; услуге онлајн малопродаје уређаја за
навигацију; услуге малопродаје опреме за грејање;
услуге онлајн малопродаје опреме за грејање услуге
малопродаје расхладних уређаја; услуге онлајн
малопродаје опреме за расхлађивање; услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
малопродаје опреме за замрзавање; услуге онлајн
малопродаје опреме за замрзавање; услуге
малопродаје ветеринарских инструмената; услуге
онлајн малопродаје ветеринарских инструмената;
услуге малопродаје ветеринарских препарата; услуге
онлајн малопродаје ветеринарских препарата; услуге
малопродаје ветеринарских производа; услуге онлајн
малопродаје ветеринарских производа; услуге
малопродаје
посипа
за
животиње;
услуге
малопродаје простирке за животиње; услуге онлајн
малопродаје простирки за животиње; услуге
малопродаје прибора за хигијену за животиње;
услуге онлајн малопродаје прибора за хигијену
животиња; услуге малопродаје производа за негу
животиња нарочито шампона, парфема; услуге
онлајн малопродаје препарата за негу животиња
нарочито шампона, парфема; услуге малопродаје
дијететских препарата; услуге онлајн малопродаје
дијететских препарата; услуге малопродаје додатака
исхрани; услуге онлајн малопродаје додатака
исхрани; услуге онлајн малопродаје везане за
козметику; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе,
сапуне и детерџенте; услуге продаје козметике и
шминке преко интернет продавница; услуге
малопродаје које се односе на наручивање козметике
путем поште; услуге продаје козметике и шминке,
гардеробе и акцесоара преко интернет продавница;
услуге малопродаје тоалетних производа; услуге
малопродаје
мирисних
препарата
нарочито
дезодоранаса, парфема, мирисних освеживача
просторија, мирисних освеживача у аутомобилима;
услуге онлајн малопродаје мирисних препарата;
услуге малопродаје штампаних материјала; услуге
малопродаје
снимљених
садржаја;
услуге
малопродаје грађевинске опреме; услуге онлајн
малопродаје грађевинске опреме; услуге малопродаје
зидних облога; услуге малопродаје подних
простирки; услуге онлајн малопродаје подних
простирки; услуге малопродаје медицинских
инструмената;
услуге
онлајн
малопродаје
медицинских инструмената; услуге малопродаје
металне галантерије; услуге онлајн малопродаје
металне галантерије; услуге малопродаје намештаја
нарочито кућног и пословног намештаја; услуге
онлајн малопродаје намештаја нарочито кућног и
пословног
намештаја;
услуге
малопродаје
прехрамбених производа нарочито кондиторских
производа, млечних производа, воћа, поврћа,
сладоледа, пиринча, тестенине, јаја; услуге онлајн
малопродаје прехрамбених производа нарочито
кондиторских производа, млечних производа, воћа,
поврћа, сладоледа, пиринча, тестенине, јаја; услуге
наручивања преко интернета и доставе из ресторана;
услуге малопродаје пекарских производа; услуге
онлајн малопродаје пекарских производа; услуге
11

Ж
малопродаје везане за алкохолна пића; услуге
малопродаје алкохолних пића, осим пива; услуге
онлајн малопродаје алкохолних пића, осим пива;
услуге малопродаје пива; услуге онлајн малопродаје
пива; услуге малопродаје везане за безалкохолна
пића нарочито сокова, чајева, воде, кафе; услуге
онлајн малопродаје безалкохолних пића нарочито
сокова, чајева, воде, кафе; услуге малопродаје
препарата за прављење алкохолних пића; услуге
онлајн малопродаје препарата за прављење
алкохолних пића; услуге малопродаје дувана; услуге
онлајн малопродаје дувана; услуге малопродаје
канцеларијског прибора; услуге онлајн малопродаје
канцеларијског прибора; услуге малопродаје прибора
за јело; услуге онлајн малопродаје прибора за јело;
услуге малопродаје стоног посуђа; услуге онлајн
малопродаје стоног посуђа; услуге малопродаје
посуђа за кување; услуге онлајн малопродаје посуђа
за кување; услуге малопродаје производа за
хортикултуру; услуге онлајн малопродаје опреме за
хортикултуру;
услуге
малопродаје
алата
за
баштованство; услуге малопродаје пољопривредне
опреме; услуге онлајн малопродаје пољопривредне
опреме; услуге малопродаје производа за чишћење;
ууслуге онлајн малопродаје производа за чишћење;
услуге малопродаје препарата за чишћење нарочито
препарата кућне хемије и индустријске хемије; услуге
онлајн малопродаје препарата за чишћење нарочито
кућне хемије, индустријске хемије; услуге малопродаје
санитарне опреме; услуге онлајн малопродаје
санитарне опреме; услуге малопродаје средстава за
подмазивање; услуге малопродаје накита; услуге онлајн
малопродаје накита; услуге малопродаје обуће; услуге
малопродаје одеће; услуге малопродаје покривала за
главу; услуге малопродаје спортске опреме нарочито
тегова, џакова, рукавица, јакни за скијање, одеће и
обуће за тренинг; услуге малопродаје торби нарочито
руксака, путних торби услуге малопродаје тканина;
услуге малопродаје производа за шивење нарочито
конаца, трака, вунице, игала услуге малопродаје
предива; услуге онлајн малопродаје везане за поклоне;
услуге малопродаје пружене од стране продавница
поклона; услуге малопродаје пружене од стране онлајн
продавница поклона; услуге компјутеризованог
наручивања поклона преко интернета; услуге
малопродаје пртљага; услуге онлајн малопродаје
пртљага; услуге малопродаје расветних уређаја
нарочито лампи, лустера, рефлектора, ЛЕД расвете;
услуге онлајн малопродаје расвете нарочито лампи,
лустера, рефлектора, ЛЕД расвете; услуге малопродаје
расхладних уређаја нарочито клима, фрижидера,
хладних комора; услуге онлајн малопродаје опреме за
расхлађивање нарочито клима, фрижидера, хладних
комора; услуге малопродаје сексуалних помагала;
услуге онлајн малопродаје сексуалних помагала.
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(210) Ж- 2021-320
(220) 24.02.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Марко Сташић, Радоја Дакића 37, Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.01.08; 05.03.20; 05.07.09; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.14
(591) Pantone 293C, 291C, 7485C, 7491C, 467C, 463C.
(511) 33
алкохолна пића, наиме џин.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
канцеларијски
послови.
39 транспортне услуге; паковање и складиштење
робе; организовање путовања.
(210) Ж- 2021-342
(220) 02.03.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) CERAMIC BY PORCELANOSA d.o.o. ,
Ресавска 1, 11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.17; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21;
27.07.01; 27.07.11; 27.07.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) сива, бела, зелена.
(511) 19 камен; кварц; кровна шиндра; вештачки
камен; туцаник, макадам; цигле.
(210) Ж- 2021-385
(220) 05.03.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) TEKNOXGROUP SRBIJA DOO, Ауто-пут за
Ниш 17, Гроцка-Врчин, RS
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева 46,
Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.12; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
ЗИС / RS / IPO
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(511) 4 индустријска уља и масти; мазива; једињења
за скупљање прашине влажењем и везивањем;
горива (укључујући моторна течна горива) и
материје за осветљавање, свеће и фитиљи за
осветљавање.
6 обични метали и њихове легуре; руде; метални
грађевински материјали; преносиве грађевине
(конструкције), металне; материјали од метала за
железничке шине; неелектрични каблови и жице од
обичног метала; браварски производи, мали метални
производи; контејнери од метала (складишни,
транспортни); сефови.
7
грађевинске машине (багери на точковима,
ровокопачи-утоваривачи, булдозери на точковима,
хидраулични багери, дампери, вишенаменске
машине, компактори, моторни грејдери, утоваривачи
на ланцима, утоваривачи на точковима, машине за
асфалтирање, цевополагачи, скрејпер, багери за
пренос материјала, телескопски манипулатори,
вишенаменске машине на гусеницама, булдозери на
ланцима, зглобни дампери, дреглајн багери,
бушилице, електронски кабловски чеони копачи,
хидраулични рударски чеони копачи, машине за
подземни рад на тврдом камену, машине за подземни
рад за широко чеоно откопавање, вишенаменски
ваљци, вибрацијски компактори за земљу, мини
багери) и машински алати; електро-агрегати,
генераторски агрегати и бродске агрегати, мотори и
погонске машине (осим за сувоземна возила);
алтернатори; спојка која се користи за прикључење
црева за цревну пресу; пригушивачи за моторе;
машинске спојнице и трансмисиони елементи (осим
за сувоземна возила); пољопривредне справе осим
оних којима се ручно управља; инкубатори за јаја. 9
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
36
осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
37
грађевинско конструисање; поправљање
грађевинских
машина
и
агрегата;
услуге
инсталирања (инсталационе услуге) грађевинских
машина и агрегата.
39 транспортне услуге; услуге везане за најам
транспортних возила; услуге везане за најам
транспортних возила са припадајућом опремом и
машинеријом у грађевини; транспортна возила са
припадајућом опремом и машинеријом у рударству;
транспортна возила са припадајућом опремом и
машинеријом за асфалтирање и изградњу путева,
сетова дизел генератора и мотора.
(210) Ж- 2021-386
(220) 05.03.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) TEKNOXGROUP SRBIJA DOO, Ауто-пут за
Ниш 17, Гроцка-Врчин, RS
ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) 4 индустријска уља и масти; мазива; једињења за
скупљање прашине влажењем и везивањем; горива
(укључујући моторна течна горива) и материје за
осветљавање; свеће и фитиљ и за осветљавање.
6 обични метали и њихове легуре; руде; метални
грађевински материјали; преносиве грађевине
[конструкције], металне; материјали од метала за
железничке шине; неелектрични каблови и жице од
обичног метала; браварски производи, мали метални
производи; контејнери од метала [складишни,
транспортни]; сефови.
7
грађевинске машине (багери на точковима,
ровокопачи-утоваривачи, булдозери на точковима,
хидраулични багери, дампери, вишенаменске
машине, компактори, моторни грејдери, утоваривачи
на ланцима, утоваривачи на точковима, машине за
асфалтирање, цевополагачи, скрејпер, багери за
пренос материјала, телескопски манипулатори,
вишенаменске машине на гусеницама, булдозери на
ланцима, зглобни дампери, дреглајн багери,
бушилице, електронски кабловски чеони копачи,
хидраулични рударски чеони копачи, машине за
подземни рад на тврдом камену, машине за подземни
рад за широко чеоно откопавање, вишенаменски
ваљци, вибрацијски компактори за земљу, мини
багери) и машински алати; електро-агрегати,
генераторски агрегати и бродске агрегати, мотори и
погонске машине (осим за сувоземна возила);
алтернатори; спојка која се користи за прикључење
црева за цревну пресу; пригушивачи за моторе;
машинске спојнице и трансмисиони елементи (осим
за сувоземна возила); пољопривредне справе осим
оних којима се ручно управља; инкубатори за јаја.
9 апарати и инструменти научни, поморски, геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички, за вагање,
мерење, сигнализацију, контролу (инспекцију),
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу електричне енергије; апарати
за снимање, пренос и репродуковање звука или слике;
магнетни носиоци података, дискови за снимање;
аутоматске машине и механизми за апарате који се
покрећу новцем или жетоном; регистар касе, рачунске
машине, опрема за обраду података и компјутери;
бежични сетови (комплети), телевизори (комплети);
апарати за гашење пожара; апарати и инструменти за
тестирање; каблови и жице; проводници, прекидачи,
13

Ж
прекидачи под притиском, спојнице које се користе
ради поправке електронике, осигурачи, уређаји за
испитивање возила, уређаји за испитивање воптаже,
уређаји за испитивање осигурача, трансформатори,
апарати за тестирање батерија који се продају у форми
прибора; термостати, мерачи, апарати и инструменти
нивелирања; тракасти метар и лењири; микроскопи,
тахометри; апарати и инструменти дијагнозе који нису
за медицинску употребу; мерачи, термометри; сирене,
блицеви, рефлектори, огледала, антене, пуњачи
батерија (акумулатора); апарати и инструменти за
мерење; компјутерски програми; компјутерски
софтвер; бензинске пумпе; либеле; сирене; браве које
затварају машине; радија; батерије (акумулатори);
анласери; апарати и инструменти за проверу брзине;
каблови за батерије (акумулаторе); прикључнице за
продају у форми прибора; електрични терминали;
прекидачи; електричне траке; регулатори температуре
воде, сонде; амперметри; уређаји за испитивање
батерија (акумулатора), терминали, детектори бензина;
мерачи протока; лет-лампе; ом-метар мерачи
електричног отпора; апарати за мерење притиска;
апарати за заваривање; прикључнице за везивање
акумулатора; прикључнице кућишта акумулатора;
заштитна облога цеви и жица; каблови за помоћ при
стартовању акумулатора, спремиште каблова за помоћ
при стартовању; волтажни конвертори; апарати за
варење; делови и опрема за сву горе наведену робу;
делови и опрема укључена у класу 9 за теренска возила,
пољопривредне машине и машинерију за превртање
земље и то појачало за бежичну комуникацију, антене,
антене за бежичну комуникацију, аудио опрема за
возила, и то стерео, звучници, предпојачало,
еквализатор, кућишта за премошћивач и звучник,
батерије (акумулатори) за возила, компјутерски
софтвер, компјутерски софтвер који омогућава
добијање непосредне информације (real-time) путем
интегрисања пословног менаџмента дајући сакупљене
податке из различитих база података на начин који је
кориснику лак за разумевање, средства за бежичну
радио
трансмисију,
електричне
контролне
плоче/панели,
електричне
бљештаве
дисплеј
плоче/панели, електрични релеји, електронски и
оптички комуникациони инструменти и делови, и то
оптички отпремници, електронски и оптички
комуникациони инструменти и делови, и то оптички
пријемник, електронски и оптички комуникациони
инструменти и делови, и то дигитални отпремници,
електронски контролни системи за машине, ГПС
системи, ласерски детектори предмета за коришћење у
возилима, навигациони апарати за возила у облику
компјутера у самом возилу, регулатор и волтаже,
стабилизатори волтаже, мерачи волтаже. 12: возила;
апарати за кретање по земљи, ваздуху или води;
трактори тракторски мотори, камиони за вучу и
приколице; шасије возила; гуме за точкове возила;
14
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точкови; приколице за возила, камиони; дампери,
возила за кретање по земљи која имају опрему за
утовар, компактовање, полагање цеви, и моторни
грејдери; вентили за гуме; ауспух, капице за отпусне
вентиле; хладњаци и вентил и хладњака;
хидраулична кола и хидраулични адаптери;
ваздушне пумпе; блатобрани, клапна блатобрани,
спреј клапне; седишта и појасеви; брисачи и
лопатице брисача, анти-клизни уређај; анти-клизни
ланци; кочнице за возила; облоге кочница за возила;
уређај за контролу економичности потрошње горива;
испусни вентили; хидраулични уређаји за возила за
кретање по земљи; делови и опрема за горе наведену
робу; делови и опрема који су укључени у класу 12
за возила, пољопривредне машине и машине за
преметање земље, и то радилице, брегасте осовине,
мотори, носачи, летве, облоге, трансмисије за возила
за кретање по земљи и делови конструкције, делови
за поправку и за замену истих.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
36 осигурање; финансијски послови; новчани (монетарни
послови);
послови
везани
за
непокретности.
37 грађевинско конструисање; поправљање грађевинских
машина и агрегата; услуге инсталирања (инсталационе
услуге) грађевинских машина и агрегата.
39 транспортне услуге; услуге везане за најам
транспортних возила; услуге везане за најам
транспортних возила са припадајућом опремом и
машинеријом у грађевини; транспортна возила са
припадајућом опремом и машинеријом у рударству;
транспортна возила са припадајућом опремом и
машинеријом за асфалтирање и изградњу путева,
сетова дизел генератора и мотора.
(210) Ж- 2021-412
(220) 10.03.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) British American Tobacco Exports Limited,
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.05; 03.03.01; 03.03.17; 05.03.13; 05.03.15;
25.01.06; 26.01.04; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(591) циклама, златна.
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(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани
дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за
дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре;
цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају.
(210) Ж- 2021-462
(220) 17.03.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) C&A AG, c/o C&A Mode AG,
Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ECO WARRIOR
(511) 18 кожа и имитације коже и роба направљена од
поменутих материјала која није обухваћена другим
класама, наиме пртљаг, актен ташне, ранчеви, школске
торбе, торбе за куповину, неформалне торбе, торбе,
спортске торбе, торбе за плажу, ручне торбице, женске
ташне, мрежасте ташне од метала, актовке, џепни
новчаници, футроле (етуи) за визит карте, футроле за
кључеве, козметичке торбице (празне); животињска
кожа, крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; бичеви,
сарачка опрема и седларска роба.
24 текстилне тканине за женско рубље; текстил и
замене за текстил; текстилни производи који нису
обухваћени другим класама наиме ткане тканине,
текстил за купање, вреће за спавање, тканине за
домаћинство, завесе од текстила или пластике;
прекривачи за кревете и столове; пластични
материјали (замена за тканине).
25 одећа; обућа; покривала за главу.
(210) Ж- 2021-533
(220) 26.03.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Hominid Advertising doo, Кумановска 17,
11000, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 02.01.08; 02.01.23; 09.07.01; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена пантоне П 57-8 Ц; плава пантоне П 105-16 Ц.
(511) 9 возачке рукавице; сигурносни рефлектујући
прслуци; заштитне кациге за спорт.
25 чарапе које упијају зној.капе; сокне које упијају
зној; кабанице; кратке чарапе; доњи веш за упијање
зноја; готова, конфекцијска одећа.бициклистичка
одећа; водоотпорна одећа; рукавице [одећа];
рукавице без прстију; водоотпорна спољашна одећа;
јакне [одећа]; спортске ципеле; бандана мараме;
мајице; хеланке; кратке панталоне бермуде; траке за
главу [одећа].
41
услуге разоноде; организовање такмичења;
организовање спортских догађаја и такмичења;
организовање спортских такмичења; продукција
радио и телевизијских програма.електронско
издаваштво;
фотографске
репортаже;
услуге
стављања на располагање телевизијских програма,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев.
(210) Ж- 2021-566
(220) 31.03.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ITV Studios Netherlands Content B.V., Koos
Postemalaan 8, 1217 ZC Hilversum, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.05.06; 01.05.07; 01.05.09; 01.05.12; 27.05.01;
27.05.24; 28.05.00; 29.01.15
(591) црвена, бела, плава, зелена, сива, браон, жута,
црна, љубичаста.
(511) 9 звучни и видео записи који се могу
преузимати; аудиовизуелни записи, нарочито
снимљени телевизијски програми; аудиовизуелни
записи, нарочито они за емитовање или друге облике
преноса путем телевизије, радија, електронских
мобилних уређаја и рачунара; медијски садржај који
се може преузимати укључујући датотеке које
садрже видео записе, филмове, телевизијске
програме, рачунарске игре, музику, слике и мелодије
15
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за звоњаву телефона које се могу преузимати путем
интернета; услуге емитовања путем телефонских
линија, кабловске мреже, бежичним путем, путем
сателита или земаљског емитовања; мултимедијалне
датотеке за преносиве мултимедијалне читаче, које
се могу преузимати [подкаст]; плоче, дискови, аудио
траке, видео траке, аудио касете, звучне касете,
видео касете, кертриџи за податке, ром кертриџи,
носачи података, за складиштење података или за
употребу за складиштење; звучни записи, видео
записи; мултимедијални записи, слике; графика,
текст, програми или информације; интерактивни
компакт дискови, цд ромови и двд дискови;
снимљени дискови, цд ромови и двд дискови;
дигитални постери који се могу преузимати,
дигиталне фотографије које се могу преузимати,
дигиталне слике које се могу преузимати, дигитални
чланци који се могу преузимати, дигитални ваучери
и карте које се могу преузимати; онлајн електронски
речници; онлајн електронске енциклопедије; онлајн
електронска референтна дела; рачунарски софтвер и
апликације за мобилне телефоне за интерактивну
телевизију и интерактивне игре и квизове; софтвер за
видео игре; програми за интерактивне видео игре;
дискови за рачунарске игре; софтвер за електронске
игре; (софтвер) програми за игре виртуелне
стварности; хардвер за виртуелну стварност; софтвер
и апликације за мобилне телефоне за квизове;
софтвер за уређаје за аркадне видео игре; софтвер за
коцкање; софтвер за игре клађења; апликације за
клађење које се могу преузимати; софтвер за онлајн
интерактивне игре, нарочито за интерактивне и
онлајн игре са тренутним добитком и игре са греб
греб картицама; електронске публикације које се
могу преузимати; електронске књиге које се могу
преузети; аудио књиге; е-књиге; слушалице; футроле
прилагођене за мобилне телефоне; делови и опрема
за све напред наведене производе.
41 услуге разоноде у виду телевизијских програма;
услуге разоноде у виду кабловских, сателитских или
интернет програма; услуге разоноде у виду
телевизијских емисија са играма; услуге разоноде у
виду квизова; услуге разоноде у виду интерактивних
телевизијских програма са учешћем публике; онлајн
интераткивна разонода, нарочито интерактивна
разонода употребом мобилних телефона; образовне
услуге, нарочито оне које се односе на разоноду; услуге
игара виртуелне реалности које се нуде онлајн путем
рачунарске мреже; омогућавање приступа окружењима
(собама) виртуелне реалности; пружање информација о
забавним садржајима путем интернета; продукција,
презентација, дистрибуција, радиодифузна синдикација
и изнајмљивање телевизијског, кабловског, сателитског
и интернет програма и филмова, звучних записа, видео
записа и двд дискова; развој формата за телевизијске
програме; организовање, продукција и представљање
16
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догађаја за образовне, културне или забавне потребе;
организовање, продукција, презентација, обезбеђивање
и одржавање такмичења, надметања, игара, квизова,
телевизијских емисија са играма, забавних дана,
емисија, путујућих презентација, организованих
догађаја, наступа уживо, студијске забаве и догађаја уз
учешће публике; услуге забавних паркова и аркадних
игрица; услуге онлајн видео записа који се не могу
преузимати; објављивање књига, часописа, текстова,
штампаних материјала и снимака; објављивање и
обезбеђивање електронских публикација и онлајн
публикација, укључујући електронске књиге, новине,
магазине
(периодичне),
стрипове,
часописе
(публикације), књиге, упутства за коришћење,
материјале за наставу и обуку; обезбеђивање онлајн
видео клипова који се не могу преузети и другог
мултимедијалног дигиталног садржаја који садржи
аудио, видео, уметничка дела и/или текст из или у вези
са текућом телевизијском серијом; обезбеђивање видео
игара на интернету које се не могу преузети; услуге
онлајн рачунарских игара; услуге онлајн клађења и
коцкања; услуге казина, игара на срећу, коцкарница и
кладионица; интерактивни покер, бинго и игре вештина
и игре на срећу за једног и више играча; услуге које
омогућавају рад компјутеризованог бинга и игара
вештина; услуге игара које се плаћају; информативне и
саветодавне услуге које се односе на било коју од
претходно наведених услуга.
(210) Ж- 2021-611
(220) 06.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ЗЕМУН),
Аутопут за Загреб 22, 11000, Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.23; 25.07.25; 26.04.07; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, бела, црвена, жута, сива.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
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услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
ЗИС / RS / IPO
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управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
17
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који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дресирање животиња; дистрибуција филмова;
електронско издаваштво; забава посредством радија;
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извођење представа варијетеа; извођење представа
уживо; извођење циркуских представа; издавање
књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање
опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим
возила; издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума
за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
трака;
изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијскох
студија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање
тренажних
симулатора; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне];
компоновање
музике;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
потребама; обука гимнастике; обука [тренирање];
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
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телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-615
(220) 06.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) SEVEN S.P.A. , Via Fornacino, 96, I-10040,
Leinì (TO), IT
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(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

7SEVEN
(511) 9 апарати и инструменти за снимање, преношење,
репродуковање или обрађивање звука, слике или
података; оптички апарати и инструменти, наочаре
[оптика], наочаре за сунце, наочаре, рамови за наочаре,
спортске наочаре; заштитни уређаји за личну употребу у
случају несреће, зрачења и пожара; футроле за
електронске планере, за фотографску опрему, за наочаре,
за компакт-дискове, двд-дискове и видео касете, за
лаптоп рачунаре, за телефоне, за мобилне телефоне и за
смартфоне [паметне телефоне]; навлаке за мобилне
телефоне, за смартфоне [паметне телефоне], за таблет
рачунаре и за електонске и/или рачунарске производе;
рачунске машине; џепни калкулатори; футроле за
дигитроне; усб прикључци; катанци са читачем отиска
прста, електронски катанци и паметни катанци.
16 штампане ствари, укључујући канцеларијски
прибор, цртежи који се копирају на подлогу,
обележивачи за књиге, улазнице, етикете, карте,
визит карте, честитке и разгледнице, позивнице,
налепнице, поклон ваучер картице, свеске, дневници,
мемо блокчићи, блокови за белешке; постери,
календари, фотографије (штампане); штампане
публикације, књиге, периодичне публикације,
приручници, часописи, новине, билтени, каталози,
брошуре и памфлети; прибор за преписку,
укључујући папире за писање и коверте; комплети
прибора за писање, предмети и инструменти за
писање и цртање, наиме оловке, хемијске оловке са
куглицом, наливпера, маркери са врхом од филца,
трајни
маркери,
флуоросцентни
маркери,
флуоросцентни
фломастери,
ролер
оловке,
фломастери са врхом од филца; графитне оловке,
креда за писање, воштане боје, футроле за оловке и
за цртеже, дневни и недељни планери, регистратори
са прстеновима, фасцикле за цртеже, уложне мапе са
прстеновима, папир за умотавање поклона; папирне
кесе за куповину; пластични материјал за паковање;
папирне или пластичне кесице за поклоне.
18 руксаци; ранчеви; школске торбе; торбе за преко
рамена за ношење беба; торбе; торбе за куповину;
торбе за путовања и цилиндричне текстилне путне
торбе; торбе и путне торбе за спортску одећу; ручне
торбице; ранчеви за камповање; торбе за плажу;
ранчеви за планинарење и пењање; торбе на раме;
актовке, новчаници; женске ташне; футроле за
кључеве; торбице за ношење на боковима; кофери;
кишобрани; сандуци [пртљаг]; штапови за ходање;
кофери за кратка путовања; козметичке торбице;
поклон торбе за одећу; торбе са точкићима, ранчеви
са точкићима и кофери са точкићима.
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Ж
35 малопродаја, велепродаја и интернет продаја која
се односи на апарате и инструменте за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података, апарате и инструменте за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије оптичке апарате и инструменте,
наочаре [оптика], наочаре за сунце, наочаре, рамове
за наочаре, спортске наочаре, заштитне уређаје за
личну употребу у случају несреће, зрачења и пожара,
футроле за електронске планере, за фотографску
опрему, за наочаре, за компакт-дискове, двд-дискове
и видео касете, за лаптоп рачунаре, за телефоне и
мобилне телефоне, за смартфоне [паметне телефоне],
навлаке за мобилне телефоне, за смартфоне [паметне
телефоне], за таблет рачунаре и за електонске и/или
рачунарске производе, рачунске машине, џепне
калкулаторе, футроле за дигитроне, усб прикључке,
катанце са читачем отиска прста, електронске
катанце и паметне катанце, штампане ствари,
укључујући , канцеларијски прибор, цртеже који се
копирају на подлогу, обележиваче за књиге,
улазнице, етикете, карте, визит карте, честитке и
разгледнице, позивнице, налепнице, поклон ваучер
картице, свеске, дневнике, мемо блокчиће, блокове
за белешке, постере, календаре, фотографије
(штампане),
штампане
публикације,
књиге,
периодичне публикације, приручнике, часописе,
новине, билтене, каталоге, брошуре и памфлете,
прибор за преписку, укључујући папире за писање и
коверте, комплете прибора за писање, прибор и
инструменте за писање и цртање, наиме оловке,
хемијске оловке са куглицом, наливпера, маркере са
врхом од филца, трајне маркере, флуоросцентне
маркере, флуоросцентне фломастере, ролер оловке,
фломастере са врхом од филца, графитне оловке,
креду за писање, воштане боје, футроле за оловке и
за цртеже, дневне и недељне планере, регистраторе
са прстеновима, фасцикле за цртеже, уложне мапе са
прстеновима, папир за умотавање поклона, папирне
кесе за куповину, пластични материјал за паковање,
папирне или пластичне кесице за поклоне, руксаке,
ранчеве, школске торбе, торбе за преко рамена за
ношење беба, торбе, торбе за куповину, торбе за
путовања и цилиндричне текстилне путне торбе,
торбе и путне торбе за спортску одећу, ручне
торбице, ранчеве за камповање, торбе за плажу,
ранчеве за планинарење и пењање, торбе на раме,
актовке, новчанике, женске ташне, футроле за
кључеве, торбице за ношење на боковима, кофере,
кишобране, сандуке [пртљаг], штапове за ходање,
кофере за кратка путовања, козметичке торбице,
поклон торбе за одећу, торбе са точкићима, ранчеве
са точкићима и кофере са точкићима.
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(210) Ж- 2021-625
(220) 08.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, Аутопут за Загреб 22, 11000,
Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 07.01.12; 07.01.24; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, црвена.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
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са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
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услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
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рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дресирање животиња; дистрибуција филмова;
електронско издаваштво; забава посредством радија;
извођење представа варијетеа; извођење представа
уживо; извођење циркуских представа; издавање
књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање
опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим
возила; издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума
за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
трака;
изнајмљивање
видео
рекордера;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;
изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијскох
студија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање
синематографских
апарата;
изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање
сценског
декора;
изнајмљивање
тренажних
симулатора; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из
области образовања; клупске услуге [забавне или
образовне];
компоновање
музике;
културне,
образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; мерење времена на спортским
догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака;
настава, обука; образовање у интернатима; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
потребама; обука гимнастике; обука [тренирање];
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омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати; онлајн издавање
електронских књига и часописа; организовање
балова; организовање и вођење колоквијума;
организовање и вођење конгреса; организовање и
вођење конференција; организовање и вођење
образовних форума уживо; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање модних ревија за забавне сврхе;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање разгледања у пратњи
водича;
организовање
спортских
такмичења;
организовање такмичења [образовних или забавних];
организовање такмичења у лепоти; организовање
тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање
песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев
за рекламне сврхе; писање текстова; планирање
забава [забава]; подучавање; подучавање аикида;
подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне
библиотеке; практична настава [обука путем
демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства
[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема
и вођење симпозијума; продукција музике;
продукција представа; продукција радио и
телевизијских програма; производња филмова, који
нису рекламни филмови; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање информација које се односе на рекреативне
активности; пружање корисничких оцена у забавне и
културне сврхе; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на
срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде;
пружање услуга у области образовања; режирање
филмова, осим рекламних филмова; резервисање
седишта за приредбе, свечаности; религијско
образовање; садо обука [подучавање о чајној
церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију;
снимање
видеорекордером;
стављање
на
располагање игралишта и опреме за голф;
телевизијска забава; титловање; тумачење језика
знакова; услуге агенција за продају карата
[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица;
услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе;
услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве
које пружају кампови за одмор; услуге забављача;
услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова;
услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге
караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
ЗИС / RS / IPO
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видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу
преузимати; услуге позајмљивања књига у
библиотекама;
услуге
преводиоца;
услуге
професионалне преквалификације; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге
разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге
синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге
спортских објеката; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге стављања на
располагање филмова, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге студија за
снимање;
услуге
технике
осветљења
за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину; физичко васпитање; фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-626
(220) 08.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, Аутопут за Загреб 22,
11000, Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,,
11000, Београд
(540)

(531) 01.05.12; 02.03.16; 16.01.14; 26.04.16; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.05; 29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, бела, беж, љубичаста.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
ЗИС / RS / IPO
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материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у вези са избором
особља; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање на отвореном; оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; организовање модних ревија у промотивне
сврхе; организовање сајмова; писање радних
биографија за друге; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; помоћ у
пословном или индустријском управљању; помоћ у
пословном управљању; пословна испитивања;
пословна истраживања; пословне процене; пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
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кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
24
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се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; фактурисање; услуге фотокопирања;
финансијска ревизија; циљни маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама;
изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе опреме; изнајмљивање телефона;
изнајмљивање уређаја за слање порука; изнајмљивање
факсимил апарата; комуникација преко мреже
оптичких влакана; комуникација преко рачунарских
терминала; комуникације мобилним телефонима;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; обезбеђивање телекомуникационих
веза са глобалном рачунарском мрежом; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пејџинг услуге,
радиом, телефоном или другим видом електронског
комуницирања; пренос видео садржаја на захтев;
пренос дигиталних датотека; пренос електронске
поште; пренос подкаст садржаја; пренос порука и слика
посредством рачунара; пренос телеграма; пренос
факсимилом; пренос честитки путем интернета;
пружање информација у области телекомуникација;
пружање услуга онлајн форума; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање порука;
стриминг [проток] података; телеграфске услуге; телекс
услуге; телефонске комуникације; телефонске услуге;
услуге видеоконференција; услуге говорне поште;
услуге електронског билтена [телекомуникационе
услуге];
услуге
новинских
агенција;
услуге
телеграмског
комуницирања;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања; услуге
телеконференција;
форуми
[причаонице]
на
друштвеним мрежама.
41 академије [образовне]; вођење часова фитнеса;
дресирање животиња; дистрибуција филмова;
електронско издаваштво; забава посредством радија;
извођење представа варијетеа; извођење представа
уживо; извођење циркуских представа; издавање
књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање
опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим
возила; издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума
ЗИС / RS / IPO
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за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
трака; изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање
играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање
опреме за играње; изнајмљивање опреме за
осветљавање позоришних и телевизијскох студија;
изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање
радио и телевизијских апарата; изнајмљивање
синематографских апарата; изнајмљивање спортских
терена; изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање
тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких
дела; изнајмљивање филмова; испитивање обучености
корисника за управљање дроновима; испити из области
образовања; клупске услуге [забавне или образовне];
компоновање музике; културне, образовне или забавне
услуге које пружају уметничке галерије; мерење
времена на спортским догађајима; микрофилмовање;
монтажа видеотрака; настава, обука; образовање у
интернатима; образовне услуге које пружају асистенти
за лица са посебним потребама; обука гимнастике;
обука [тренирање]; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може преузимати;
онлајн издавање електронских књига и часописа;
организовање балова; организовање и вођење
колоквијума; организовање и вођење конгреса;
организовање и вођење конференција; организовање и
вођење образовних форума уживо; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
спровођење концерата; организовање костимираних
забавних догађаја; организовање лутрије; организовање
модних ревија за забавне сврхе; организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија];
организовање разгледања
у пратњи водича;
организовање спортских такмичења; организовање
такмичења [образовних или забавних]; организовање
такмичења у лепоти; организовање тура пењања са
водичем; оркестарске услуге; писање песама; писање
сценарија; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе;
писање текстова; планирање забава [забава];
подучавање; подучавање аикида; подучавање џудоа;
позоришна
продукција;
покретне
библиотеке;
практична настава [обука путем демонстрације];
превођење; пренос знања и искуства [обучавање];
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума;
продукција
музике;
продукција
представа; продукција радио и телевизијских програма;
производња филмова, који нису рекламни филмови;
професионално усмеравање [саветовање у вези са
образовањем или обуком]; пружање информација које
се односе на рекреативне активности; пружање
корисничких оцена у забавне и културне сврхе;
пружање корисничких прегледа у забавне и културне
сврхе; пружање услуга аутомата за аркадне игрице;
пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање
ЗИС / RS / IPO

Ж
услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга у
области образовања; режирање филмова, осим
рекламних филмова; резервисање седишта за приредбе,
свечаности; религијско образовање; садо обука
[подучавање о чајној церемонији]; снабдевање опремом
за рекреацију; снимање видеорекордером; стављање на
располагање игралишта и опреме за голф; телевизијска
забава; титловање; тумачење језика знакова; услуге
агенција за продају карата [разонода]; услуге биоскопа;
услуге бојења лица; услуге графичке обраде, осим у
рекламне сврхе; услуге дискотека; услуге диск џокеја;
услуге забаве које пружају кампови за одмор; услуге
забављача; услуге забавних паркова; услуге зоолошких
вртова; услуге игара на срећу; услуге игара пружених
онлајн са рачунарске мреже; услуге калиграфије;
услуге караока; услуге клубова здравља [здравствено и
фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес
тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге музеја
[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова
[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које
пружају школе; услуге обуке које се пружају путем
симулатора;
услуге
омогућавања
коришћења
електронских публикација, које се не могу преузимати;
услуге позајмљивања књига у библиотекама; услуге
преводиоца; услуге професионалне преквалификације;
услуге процене телесне издржљивости за потребе
тренирања; услуге разоноде; услуге репортерског
извештавања;
услуге
синхронизовања;
услуге
спортских кампова; услуге спортских објеката; услуге
стављања на располагање телевизијских програма, који
се не могу преузимати, путем видео записа на захтев;
услуге стављања на располагање филмова, који се не
могу преузимати, путем видео записа на захтев; услуге
студија за снимање; услуге технике осветљења за
манифестације;
услуге
тонске
технике
за
манифестације; услуге филмског студија; учење на
даљину;
физичко
васпитање;
фотографисање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2021-673
(220) 19.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Ozzy Shop d.o.o. Valjevo, Браће Павићевић 5,
14000, Ваљево, RS
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

(531) 02.09.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, наранџаста, бела.
25

Ж
(511) 35
услуге малопродаје и велепродаје,
укључујући онлајн продају и продају наручивањем
преко поште, конзервисаног, замрзнутог, сушеног и
куваног воћа и поврћа; кикирики путера; кокосовог
путера; чипса од кромпира; осушеног кокоса;
џемова; сувог грожђа; урми; прерађеног ораха;
млевеног бадема; кикирикија; воћног чипса;
пахуљица
од
кромпира;
тахинија;
хумуса;
грицкалица на бази воћа; снек производа од
кикирикија; снек производа од језграстог воћа;
слатких штанглице од језграстог воћа; семенки
сунцокрета; семенки; кандираних ораха; зачињеног
коштуњавог воћа; зачињених ораха; лешника;
кукуруза шећерца; намаза, пасти и хумуса на бази
орашастих плодова; хлеба, пецива и кондиторских
производа; семена аниса; кекса; бисквита; бомбона;
вафел производа; какаа; кафе; колача; препарата од
житарица; жвакаћих гума; чоколаде; чоколадних
штанглица са језграстим воћем; марципана;
зачинских
додатака;
слаткиша;
корнфлекса;
кукурузних пахуљица; кокица; палачинки; млевеног
кукуруза; прженог кукуруза; пица; посластица од
кикирикија; млевеног овса; ољуштеног овса; овсених
пахуљица; чипса; крекера; мусли; алве; грицкалица
на бази житарица; грицкалица на бази пиринча;
сувих зрна кукуруза без љуске; плочица од
житарица; коштуњавог воћа са чоколадним
преливом; намаза на бази чоколаде; чоколадних
намаза који садрже орашасте плодове; сладоледа;
сирових
и
непрерађених
пољопривредних,
аквакултурних, хортикултурних и шумарских
производа; сировог и непрерађеног зрневља и
семена; свежег воћа и поврћа; хране за животиње;
бисквита за псе; онлајн рекламирање на интернету;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације у сврху продаје на мало.
(210) Ж- 2021-674
(220) 19.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) SPECIJALNA OFTALMOLOŠKА BOLNICА
ELIKSIR NOVI SAD, Мародићева 12, 21000, Нови Сад, RS
(740) Примовић Гордана, Васе Стајића 13 ,
21000, Нови Сад
(540)
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хируршку уградњу; хируршки и медицински апарати
и инструменти; хируршки импланти од вештачких
материјала; хируршки прибор.
41 образовне услуге, нарочито у области здравства,
офталмологије; пружање услуга у области
образовања; услуге пружања обуке.
44 офталмолошке услуге; оптичарске услуге.
(210) Ж- 2021-699
(220) 21.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Предузеће за превоз услуге превоз и
производњу Југометал доо Ратина, Ратина бр. 442
И, 36212, Ратина, Краљево, RS
(740) Адвокат Милан Јоцовић, Кнеза Милоша бр. 25,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, тамно плава (тегет).
(511) 6 грађевински метални панели; преносиве грађевине
(конструкције), металне; оквири грађевинских конструкција
од метала; кровне конструкције од метала.
42 грађевинско пројектовање.
(210) Ж- 2021-717
(220) 23.04.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

CHiPSY GOURMET
(511) 29 грицкалице, наиме чипс.
(210) Ж- 2021-876
(220) 17.05.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Dragan Radulović PR Radnja za proizvodnju
proizvoda od betona, građevinske usluge i trgovinu
PROMOBET, Милутина Миланковића 3, 11400,
Младеновац, RS
(540)

(531) 03.11.03; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена.
(511) 10
вештачке очи; игле за медицинску
употребу; кутије за инструменте које користе лекари;
медицински апарати и инструменти; ортопедски
артикли; офталмометри; офталмоскопи; посуде за
медицинску употребу; сочива [очне протезе] за
26
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.15.15; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, светло зелена, сива, бела.
(511) 1 термо-механичка пулпа; експандирана глина
за хидропонски раст биљака [супстрат]; аглутинати
за глину; аглутинанти, спајачи за бетон; аглутинати
за гипс; аглутинати за малтер; аглутинати за цемент.
17 материјали за звучну изолацију; материјали за
звучну изолацију зграда; акустичне преградне плоче
за
звучну
изолацију;
пенасто
стакло
за
грађевинарство; пенасто стакло као изолацијски
материјал; спој нице за цеви; неметалне спој нице за
цеви; маса за спајање цеви; изолациони ватростални
материјали;
изолациони
гипс;
изолациони
материјали; изолациони материјали за градњу;
изолациони материјали за задржавање топлоте;
изолациони материјали од стаклених влакана за
зграде; изолациони материјали у грађевинарству;
материјали за непропусно затварање, заптивање и
изоловање; покривачи за пригушење звука;
термоизолациони материјали.
19 бетон; ватростални бетон; бетонски блокови;
ватростални блокови, неметални; стаклени грађевински
блокови; глина; грађевинско стакло; стакло за
грађевинарство; грађевински материјали од стакла;
изолационо стакло за грађевинарство; стакло у праху за
употребу у грађевинарству; модификовано стакло у
облику листова за градњу; глинени цреп; керамички
цреп; стаклени цреп; цреп од природног камена; цреп
од цементног малтера; м алтер; ватростални малтери;
епоксидни малтер; малтер за грађевине; мешавина
малтера; везивни малтер за употребу у грађевинарству;
цеви од цементног малтера; цигле; непечене цигле;
стаклене цигле; ватросталне цигле, неметалне; бетонске
цеви; керамичке цеви; глинене цеви и цевоводи; цеви
димњака, неметалне; димњаци, неметални; бетонски
грађевински елементи; грађевински материјали
неметални; опека; плафонске облоге које нису од
метала; плоче за облагање зидова; црепови, неметални;
камен за поплочавање; блокови за поплочавање,
неметални; плоче за поплочавање, неметалне.
(210) Ж- 2021-990
(220) 01.06.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Урош Томановић, Теодора Драјзера 4-9,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04
(591) РГБ: #3Б87Б3, ЦМYК: 81,40,15,0;
#Е6Б835, ЦМYК: 11,27,100,0.
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РГБ:

(511) 9
машине за рачунање; акумулатори,
електрични, за возила; аларми; алармна звона,
електрична; амперметри; апарат за регулисање
топлоте; апарати за демагнетизацију магнетних
трака.ац/дц извори напајања; ац/дц инвертори; ац/дц
претварачи наизменичне струје у једносмерну; биос
[основни улазно/излазни системи] софтвер; дц/ац
инвертори; дц/ац претварачи једносмерне струје у
наизменичну; дц/дц конвертори; дц/дц претварачи
ниског профила; дц улази за напајање електричном
енергијом;
дмб
[радиодифузија
дигиталних
мултимедијалних сигнала] телевизијски пријемници;
хдми каблови; лед микроскопи; лоран уређаји за
навигацију; [пос] терминали; [тфт-лцд] екрани са
транзистором танког филма и течним кристалима;
усб адаптери; усб каблови; усб каблови за мобилне
телефоне; усб картице; усб кључеви за аутоматско
покретање претходно програмираних урл адреса; усб
модеми; усб оперативни софтвер; усб флеш меморије
у облику кредитних картица; усб хардвер; wан
рутери; wеб камере; x-y плотери; адаптери за усб;
адаптери за каблове; акцелерометри; аларми за дим;
аларми за цурење гаса; ампер-сат метри; аналогнодигитални претварачи; антене; антенски појачивачи;
антенски филтери; апарати за анализу ваздуха;
апарати за бележење времена; апарати за видео
мултиплексирање; апарати за даљинско управљање*;
апарати за детекцију пламена; апарати за дигиталне
телефонске централе; апарати за евидентирање
времена и датума; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације за вентилацију; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације за грејање; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације код клима уређаја; апарати за кодирање
и декодирање; апарати за контролу статичког
електрицитета; апарати за магнетну резонанцу [мри],
који нису за медицинску употребу; апарати за
мерење; апарати за мерење атмосферског кисеоника;
апарати за мерење брзине; апарати за мерење брзине
[фотографски]; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење радијације; апарати за мерење
радиоактивности; апарати за обраду података;
апарати за обраду, пренос и чување информација у
бази података; апарати за обраду текста; апарати за
обуку; апарати за праћење и снимање рада машина;
апарати за пренос видео записа; апарати за пренос
звука; апарати за пренос звука или слике; апарати за
пренос и репродукцију звука или слике; апарати за
пренос радио програма и радио-релејних порука;
апарати за пренос сигнала; апарати за прецизна
мерења; апарати за пријем и слање радијског
емитовања; апарати за репродуковање звука; апарати
за репродукцију звука или слике; апарати за
сигнализацију у железници, светлосни или
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механички; апарати за снимање звука; апарати за
снимање звука или слике; апарати за снимање звука и
слике; апарати за снимање, пренос или репродукцију
звука, слике и података; апарати за снимање, пренос
или репродукцију информација; апарати за снимање
слике; апарати за снимање, чување, пренос и
репродукцију звука и слике; апарати за улаз, излаз,
пренос и чување података; апарати и инструменти за
вагање; апарати и инструменти за даљинско
управљање; апарати и инструменти за електричну и
електронску контролу; апарати и инструменти за
контролу [надзор]; апарати и инструменти за мерење и
контролу; апарати и инструменти за микроскопију;
апарати и инструменти за микроскопију скенирајућом
сондом; апарати и инструменти за сигнализацију;
апарати и рачунари за обраду података; апликације за
мобилне уређаје које се могу преузети; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
апликацијски софтвер; апликацијски софтвери за
паметне телефоне; бежичне метеоролошке станице;
бесплатни софтвер; биоинформатички софтвер;
биолошки микроскопи; бројачи; ваге; детектори;
детектори дима; дигиталне метеоролошке станице;
дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални
мерачи силе; дигитални микс-пултови; дигитални
процесори гласовних сигнала; дигитални процесори
звука; дигитални процесори сигнала; дигитални
термостати за контролу климатизације; електричне и
електронске инсталације за видео надзор; електричне
инсталације за даљинско управљање индустријским
процесима; електрични извори напајања; електронска
табла за приказ порука; електронске базе података
снимљене на рачунарским медијима; електронске ваге;
електронске картице са чипом; електронски апарати за
бежични пријем, складиштење и пренос података и
порука; електронски апарати за даљинско управљање
сигналима; електронски механизми за закључавање
сефова; електронски нумерички дисплеји; електронски
регулатори електричне енергије; електронски рекламни
екрани; електронски системи за контролу машина;
електронски системи контроле приступа за блокирање
врата; електронски уређаји за надзор; електронски
уређаји за обраду података; електронски уређаји за
обраду слике; електронски уређаји за приказивање
резултата; електронски уређаји за телекомуникацију;
електронски читачи картица; ендоскопске камере у
индустријске сврхе; енергетски претварачи; етернет
адаптери; етернет каблови; етернет картице; етернет
прекидачи;
етернет
примопредајници;
етернет
репетитори; етернет управљачки склопови; етикете са
интегрисаним чиповима за идентификацију радио
фреквенција [рфид]; етикете са кодовима које се могу
очитавати машински; интерактивни мултимедијални
програми за рачунарске игре; интерактивни
мултимедијални рачунарски програми; интерактивни
мултимедијални софтвер за игре; интерактивни
28

Гласник интелектуалне својине 2021/10a
Intellectual Property Gazette 2021/10a
рачунарски софтвер; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; интернет сервери;
интернет телефони; интерфејси за рачунаре; интранет
сервери; јединице за видео приказ; јединице за
електрично напајање; јединице за надзор напона;
компаратор; компјутерски програми за приступање
интернету и коришћење интернета; компјутерски
хардвер; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; микроскопи; мини рачунари;
модули интегрисаних кола; носиви монитори са видео
дисплејем; носиви рачунари; оперативни софтвер за
виртуелну приватну мрежу [впн]; оперативни софтвер
за локалне мреже [лан]; оперативни софтвер за мрежу
широког подручја [wан]; оперативни софтвер сервера
за приступ мрежи; панели за дистрибуцију електричне
енергије; периферна опрема за рачунаре и опрему за
обраду података; поларизујући микроскопи; помоћни
програми за спровођење дијагностике рачунарског
система; помоћни рачунарски програми за компресију
података; помоћни рачунарски програми за руковођење
датотекама; помоћни рачунарски програми који се могу
преузети; помоћни рачунарски софтвери, који се могу
преузети; преносиви рачунари; претварачи; програми
за мрежне оперативне системе; програми за обраду
података; програми за обраду података снимљени на
машински читљиве носаче података; програми
оперативног система; рачунари; рачунарски програми
за обраду података; рачунарски програми за
омогућавање контроле приступа или улаза; рачунарски
програми за повезивање са удаљеним рачунарима и
рачунарским мрежама; рачунарски програми за
употребу у телекомуникацијама; рачунарски програми
и софтвер; рачунарски програми [софтвер]; рачунарски
системи; рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за
употребу у аутоматизацији и управљању пословним
процесима; рачунарски софтвери за блокчејн анализу
података (класа 9); рачунарски софтвери за блокчејн
међутрансфере; рачунарски софтвери за блокчејн
мобилне апликације и новчанике; рачунарски софтвери
за блокчејн технологију; рачунарски софтвери за
блокчејн технологију и криптовалуте; рачунарски
софтвери за интеракцију са блокчејн платформама;
рачунарски хардвер и фирмвер; регулатори напона;
регулатори светла; регулатори снаге светла,
електрични; ручни рачунари; системи за гашење
пожара; системи за јавно обраћање; системи за обраду
података; софтвер; софтвер за графичко корисничко
окружење
(интерфејс);
софтвер
за
надзор
индустријског процеса; софтвер за обраду слика,
графика и текстова; софтвер за рачунарске оперативне
системе; софтвери за анализирање говора; софтвери за
анализирање лица; софтвери за интерфејс рачунара;
софтвери за паметне телефоне; софтвери за
препознавање гласа; софтвери за препознавање лица;
софтвери за препознавање покрета; софтвери за
препознавање слике; софтвери за распознавање гласа;
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стабилизатори напона; стабилизатори напона струје;
струјни адаптери; струјни контролери; струјни
разделници;
телекомуникацијска
опрема;
телекомуникацијске машине и апарати; термостати;
упуства за рад и употребу за рачунаре у дигиталном
формату; упуства за рад и употребу за рачунарски
софтвер у дигиталном формату; упуства за рад и
употребу за рачунарски софтвер у дигиталном формату
на цд-ром-овима; упуства за рад и употребу у
дигиталном формату; уређаји за даљинско отварање и
затварање врата; уређаји за преклапање аудио сигнала;
уређаји за пренос и пријем даљинског преноса; уређаји
за репродукцију видео садржаја; уређаји за
репродукцију за носаче звука и слике; уређаји за
синхронизацију звука; уређаји за снимање, пренос и
репродукцију звука и слике; услужни рачунарски
програми; фотонапонски инвертери; фотонапонски
модули; чворишта за рачунарске мреже; чворишта,
прекидачи и рутери за рачунарске мреже.
35 ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; вођење књига [књиговодство];
компјутерско управљање подацима; маркетинг у
оквиру издавања софтвера; помоћ у пословном или
индустријском управљању; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; прикупљање
информација у компјутерске базе података; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању].
42
ажурирање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарског
софтвера; дизајнирање рачунарских система;
електронско похрањивање података; енергетска
ревизија;
инжењерске
услуге;
инсталирање
рачунарског
софтвера;
научна
истраживања;
платформа као услуга [PaaS]; праћење рачунарских
система
даљинским
приступом;
рачунарско
програмирање; рачунарство у облаку; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; развој
рачунарских
платформи;
пружање
научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; пружање информација у
вези
са
рачунарским
технологијама
и
програмирањем путем веб-сајта; саветовање у вези
информационих технологија; саветовање у области
дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у
области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из
области комјутерске технологије; саветодавне услуге
из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; софтвер
у виду сервиса [SaaS]; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга.
(210) Ж- 2021-1005
(220) 04.06.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Spacelabs Holdings, Inc. (Delaware
corporation), 35301 SE Center Street, 98065,
Snoqualmie, Washington, US
ЗИС / RS / IPO
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(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

SPACELABS
(511) 10
електронска опрема за праћење
унутрашњих физиолошких активности; медицинска,
хируршка и дијагностичка опрема; електронска
медицинска опрема; опрема за праћење за
медицинске намене; ултразвучна медицинска и
хируршка опрема; дијагностички медицински
уређаји, кардиолошки уређаји и медицински и
хируршки уређаји за снимање.
(210) Ж- 2021-1020
(220) 07.06.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, CH62
4ZD, Wirral, Merseyside, England, UK
(740) ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000, Beograd
(540)

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24
(511) 3 сапун; сапун за избељивање текстила;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
абразивни препарати; парфимерија; етарска уља;
дезодоранси и препарати против знојења; препарати
за негу косе; шампони и регенератори за косу; боје за
косу; производи за стилизовање косе; немедицински
препарати за личну хигијену; препарати за купање и
туширање; препарати за негу коже; уља, креме и
лосиони за кожу; препарати за бријање; препарати за
употребу пре бријања и после бријања; колоњска
вода; депилатори; препарати за тамњење коже и за
заштиту од сунца; козметика; шминка и препарати за
уклањање шминке; желе од петролеја; препарати за
негу усана; талк пудери; памучна вуна за козметичку
употребу; ватирани штапићи за козметичке сврхе;
јастучићи, убруси или марамице импрегнирани или
навлажени личним лосионом за чишћење или
козметичким
лосионима;
козметичке
маске,
паковања за негу лица; влажни или импрегнирани
јастучићи, убруси или марамице; препарати за прање
воћа и поврћа; детердженти; препрати и супстанце,
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све за употребу у перионицама; препрати за
омекшавање тканина, омекшивачи за веш; препарати
за избељивање; препрати за прање судова; препарати
за уклањање мрља; препарати за ручно прање одеће
и текстила; штирак за прање веша; марамице
натопљене препаратима и супстанцама за чишћење и
полирање; освеживачи ваздуха; средства за
дезодорисање ваздуха.
5 препарати за дезинфекцију руку; фармацеутски
препарати; антисептици; дезинфекциона средства за
хигијену и санитарну употребу; дезинфекцијска
средства за прање воћа и поврћа; санитарни
препарати
за
употребу
у
домаћинству;
антибактеријски
препарати
за
употребу
у
домаћинству; препарати за уништавање штеточина,
инсеката и животињских штеточина; фунгициди;
гермициди; бактерициди; паразитициди; алгициди;
инсектициди; хербициди; дезодоранси (не за личну
употребу); препарати за освежавање ваздуха;
репеленти за инсекате; зубарски восак; завоји,
фластери и материјали за превијање; медицински
сапун; медицински препарати за кожу и косу;
медицински препарати за усне; препрати за лечење
и/или ублажавање опекотина од сунца; нафтни желе
(вазелин) за медицинску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
биљни препрати за медицинску употребу; биљни
суплементи и биљни екстракти; медицински биљни
напици; витамини, минерали, додаци исхрани.
(210) Ж- 2021-1043
(220) 10.06.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) MIĆA JELENKOVIĆ PR TRGOVINSKA
RADNJA AKUMULATOR CENTAR MIĆA
ZAJEČAR, Хајдук Вељкова 62, 19000, Зајечар, RS
(540)

(531) 15.09.02; 24.17.05; 26.03.07; 26.03.16; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) 9
акумулатор, електрични; акумулатори,
електрични, за возила; акумулаторске посуде.
35 онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
објављивање рекламних текстова; оглашавање на
отвореном; маркетинг.
37 одржавање возила; постављање и поправка
апарата за климатизацију; пружање информација у
вези са поправкама.
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(210) Ж- 2021-1133
(220) 28.06.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San Diego,
California 92122, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ILLUMINA
(511) 1 хемијски производи који се употребљавају у
индустрији, науци, фотографији, као и у
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; лепљиве супстанце
које се употребљавају у индустрији; гитови и друге
материје за пуњења у облику пасте; компост,
природна ђубрива, вештачка ђубрива; биолошки
препарати за употребу у индустрији и науци;
биолошки препарати, који нису за медицинску и
ветеринарску употребу; агенси, реагенси, тестови,
ензими, нуклеотиди, пуфери, хемијски препарати и
биолошки препарати за научну и истраживачку
употребу; дијагностички реагенси и препарати, који
нису за медицинску или ветеринарску употребу;
агенси, реагенси, тестови, ензими, нуклеотиди,
пуфери, хемијски препарати и биолошки препарати
за научну и истраживачку употребу, укључујући и у
областима
генотипизације,
медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања,
клиничког
истраживања,
метагеномике,
биотехнологије,
истраживања развоја лекова, истраживања лечења
болести, фармацеутског истраживања, медицинског
лабораторијског истраживања, ветеринарске науке,
природних наука, биологије, микорбиологије,
пољопривреде, форензике, исправности хране,
козметике, дерматологије, генетског испитивања,
секвенцирање нуклеинске киселине, генетике,
онкологије, пренаталне неге, болести, ин витро
дијагоностичког истраживања, инфективих болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге и персонализоване медицине, који нису у
медицинске или ветеринарске сврхе; комплети који
садрже неуклеотиде, реагенсе, ензиме, супстрате
ензима, агенсе, тестове, пуфере, хемијске препарате
или биолошке препарате који нису за медицинску
употребу; комплети који садрже неуклеотиде,
реагенсе, ензиме, супстрате ензима, агенсе, тестове,
пуфере, хемијске препарате или биолошке препарате
за научну и истраживачку употребу, укључујући и у
областима
генотипизације,
медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања,
клиничког
ЗИС / RS / IPO
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истраживања,
метагеномике,
биотехнологије,
истраживања развоја лекова, истраживања лечења
болести, фармацеутског истраживања, медицинског
лабораторијског истраживања, ветеринарске науке,
природних наука, биологије, микорбиологије,
пољопривреде, форензике, исправности хране,
козметике, дерматологије, генетског испитивања,
секвенцирање нуклеинске киселине, генетике,
онкологије, пренаталне неге, болести, ин витро
дијагоностичког истраживања, инфективих болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге и персонализоване медицине, који нису у
медицинске или ветеринарске сврхе.
5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; агенси, реагенси, тестови,
ензими, нуклеотиди, пуфери, хемијски препарати и
биолошки препарати за употребу у медицини,
стоматологији и ветерини; дијагностички реагенси и
препарати за употребу у медицини, стоматологији и
ветерини;
клинички дијагностички реагенси;
биолошки препарати за употребу у медицини; робе
за за лечење обољења и болести који су биолошки и
хемијски препарати за употребу у медицини,
стоматологији и ветерини; бактеријски препарати за
употребу у медицини и ветерини; биолошке културе
ткива за употребу у медицини, стоматологији и
ветерини; крв за медицинске сврхе; комплети који
садрже неуклеотиде, реагенсе, ензиме, агенсе,
тестове, пуфере, хемијске препарате или биолошке
препарате за медицинску употребу; комплети који
садрже неуклеотиде, реагенсе, ензиме, агенсе,
тестове, пуфере, хемијске препарате или биолошке
препарате за употребу у медицинским генетским
испитивањима и медицинској дијагностици; агенси,
реагенси, тестови, ензими, нуклеотиди, пуфери,
хемијски препарати и биолошки препарати за
употребу у медицини, стоматологији и ветерини,
укључујући и у областима медицинске дијагностике,
клиничке дијагностике, ветеринарске дијагностике,
стоматолошке дијагностике, медицинске форензике,
лабораторијске медицине, ветеринарске медицине,
генетског испитивања, секвенцирање нуклеинске
киселине, генетике, козметике, дерматологије,
онкологије, пренаталне неге, болести, форензике, ин
витро
дијагностике,
инфективих
болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге, персонализоване медицине, микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских препарата и развоја лекова; комплети
који се састоје од ензимских супстрата за
ЗИС / RS / IPO
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медицинско генетско испитивање и медицинску
дијагностику; фармацеутски препарати.
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 преузимати, 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; софтвер за компресију и
декомпресију података; рачунарски софтвер за
копирање, брисање, упоређивање, управљање,
организовање,
компресију,
декомпресију,
обнављање,
поправљање,
креирање,
чување,
синхронизовање, обезбеђивање и архивирање
података и датотека; софтвер за употребу у
областима дијагностике, медицинске дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског истраживања, медицинске форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
медицинске лабораторије, ветеринарске медицине,
ветеринрске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирање нуклеинске киселине, генетике,
генотипизације, природних наука, пољопривреде,
исправности хране, козметике, дерматологије,
онкологије, пренаталне неге, болести, форензике, ин
витро
дијагностике,
инфективих
болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге, персонализоване медицине, микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских препарата, развоја лекова и лечења
болести; рачунарски софтвер који се може
преузимати за компресију и декомпресију датотека
са подацима о геномима; апарати и инструменти за
научна истраживања у лабораторијама, укључујући
генетске секвенцере; лабораторијски уређаји за
откривање генетских секвенци; дијагностички
апарати за откривање патогена за лабораторијску или
истраживачку употребу; научни и истраживачки
апарати и инструменти за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
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ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијскиог
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирање
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективих болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
препарата, развоја лекова и лечења болести; апарати
за днк и рнк тестирања у истраживачке сврхе; научни
апарати и инструменти за мерење днк, рнк и
протеина и делови и опрема за њих; инструменти за
анализу днк и рнк за медицинска лабораторијска
истраживања; апарати и инструменти за испитивање
гаса, течности и чврстих материја; днк чипови;
рачунарски хардвер; уређаји за обраду података;
рачунари; софтвер који се може преузимати за
научну анализу генетских секвенци; уграђени
софтвер за научне анализе генетских секвенци;
рачунарски софтвер за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицинске, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирање
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективих болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
препарата, развоја лекова и лечења болести;
рачунарски софтвер; софтвер који се може
преузимати за чување, организовање и креирање
библиотеке гентских података која се може
претраживати за употребу у откривању секвенци и
откривању, дијагностиковању и лечењу болести;
софтвер који се може преузимати за управљање
базама и за чување електронских података; софтвер
који се може преузимати за креирање база података и
информација које се могу претраживати; базе
података у области генетике које се могу
преузимати; научни и истраживачки апарати и
инструменти, укључујући и секвенцере нуклеинске
киселине, низове, скенере, уређаје за електронско
снимање и анализу, опрему за прикупљање узорака
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за тестирање, инструменте за контролу квалитета
узорака, кертриџе и посуде за секвенцирање реагенса
и опрему за припрему узорака за тестирање, за
лабораторијску употребу; лабораторијске посуде;
процесор биоинформатичких података секвенцирања
следеће генерације (нгс); софтвер за рачунарске
апликације, укљућујући софтвер који прима и чува
днк, рнк и генетске записе и који даје одобрење
медицинском и истраживачком особљу да користи
записе; електронске публикације које се могу
преузимати у областима дијагностике, медицинске
дијагностике, медицинског истраживања, клиничке
дијагностике, клиничког истраживања, ветеринарске
дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицинске,
ветеринарске
медицине,
ветеринарске
науке,
генетског испитивања, секвенцирање нуклеинске
киселине, генетике, генотипизације, природних
наука, пољопривреде, исправности хране, козметике,
дерматологије, онкологије, пренаталне неге, болести,
форензике, ин витро дијагностике, инфективих
болести, репродуктивног здравља, неонаталне
интензивне неге, персонализоване медицине,
микорбиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике, фармацеутских препарата, развоја
лекова и лечења болести; електронски извештаји
који се могу преузимати; рачунарски софтвер који се
може преузимати за компресију и декомпресију
података и датотека; рачунарски софтвер који се
може преузимати за екрипцију података и датотека;
рачунарски софтвер који се може преузимати за
максимизацију простора за чување података и
датотека; рачунарски софтвер који се користи за
компресију датотека, декомпресију датотека,
архивирање и управљање рачунарским датотекама;
рачунарски софтвер који се може преузимати за
приступ и декомпресију архива које се чувају у
датотекама и накнадно прегледање и преузимање
једне или више декомпресованих појединачних
датотека које је чувају унутар оригиналне архиве
компресованих датотека; рачунарски софтвер који се
може преузимати за креирање архива компресованих
датотека које садрже једну или више појединачних
датотека које је корисник одабрао; рачунарски
чипови; микропроцесори; интегрисаних кола;
картице са интегрисаним колима; кодиране
електронске чип картице које садрже програме који
се користе за секвенцирање днк.
10 хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски
апарати и инструменти, вештачки удови очи и зуби;
ортопедски артикли; хируршки материјали за
зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе
са инвалидитетом; апарати за масажу; апарати,
уређаји и производи за одојчад; апарати, уређаји и
ЗИС / RS / IPO
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производи за сексуалне активности; медицински
апарати и иинструменти; медицински апарати и
инструменти,
наиме,
генетски
секвенцери;
медицински дијагностички апарати и инструменти за
откривање
генетских
секвенци;
медицински
дијагностички апарати за употребу у откривању
патогена; медицински дијагностички апарати и
инструменти за употребу у генетским анализама;
медицински дијагностички апарати и инструменти за
употребу у анализама телесних течности; апарати за
анализу крви; апарати за днк и рнк тестирања за
медицинске потребе; медицински и ветеринарски
апарати и инструменти; аналитички апарати за
медицинске потребе; апарати за исптивања за
медицинске потребе; стоматолошки апарати и
инструменти; медицински дијагностички апарати и
инструменти за употребу у припреми крви, телесних
течности и људских биолошких узорака за даља
испитивања и откривање и идентификацију
патогених нуклеинских киселина у крви, телесним
течностима и биолошким узорцима; клинички и
медицински апарати и инструменти; клинички и
медицински апарати и инструменти, укључујући
секвенцере нуклеинске киселине, скенере низова
нуклеинске киселине, уређаје за снимање и уређаје
за припрему узорака и библиотеке за употребу у
областима генотипизације, медицинске дијагностике,
ветеринарске
дијагностике,
стоматолошке
дијагностике, клиничке дијагностике, медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
дијагностике,
клиничког
истраживања,
метагеномике, биотехнологије, развоја лекова,
лечења
болести,
фармацеутских
производа,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
ветеринарске науке, природних наука, биологије,
микробиологије,
пољопривреде,
форензике,
исправности хране, козметике, дерматологије,
генетског испитивања, секвенцирање нуклеинске
киселине, и генетике, онкологије, пренаталне неге,
болести, ин витро дијагностике, инфективих болести,
репродуктивног здравља, неонаталне интензивне
неге и персонализоване медицине; медицински
апарати за употребу у дијагностици и лечењу.
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; научна, биолошка
и медицинска истраживања; услуге за научне и
истраживачке потребе; медицинска истраживања;
пружање приступа рачунарском софверу који се не
може преузимати; пружање приступа онлајн
рачунарском софтверу за претраживање који се не
може преузимати; пружање приступа онлајн
рачунарском софтверу који се не може преузимати за
ЗИС / RS / IPO
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дизајн по наруџбини и наручивање медицинске и
робе за медицинска истраживања, тестова, агенаса,
ензима, нуклеотида, нуклеинске киселине, пуфера,
хемијских препарата, биолошких препарата и
реагенаса; услуге софтвера у виду сервиса (саас);
услуге платформе у виду сервиса (паас); софтвер у
виду сервиса (саас) и платформа у виду сервиса
(паас), укључујући хостинг софтвер за употребу од
стране других у сврху дизајна по наруџбини и
наручивања медицинске и робе за медицинска
истраживања, тестова, агенаса, ензима, нуклеотида,
нуклеинске киселине, пуфера, хемијских препарата,
биолошких препарата и реагенаса у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехонологије, метагеномике, фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
софтвера у виду сервиса (саас) и платформе у виду
сервиса (паас) за употребу са дијагностиком,
медицинском
дијагностиком,
медицинским
истраживањем,
клиничком
дијагностиком,
клиничким
истраживањем,
ветеринарском
дијагностиком,
ветеринарским
истраживањем,
стоматолошком дијагностиком, стоматолошким
истраживањем,
медицинском
форензиком,
медицинским
лабораторијским
истраживањем,
лабораторијском
медицином,
ветеринарском
медицином, ветеринарском науком, генетским
испитвањем,
генетиком,
генотипизацијом,
природним наукама, пољопривредом, исправношћу
хране, козметиком, дерматологијом, онкологијом,
пренаталном негом, болестима, форензиком, ин
витро дијагностиком, инфективним болестима,
репродуктивним
здрављем,
неонаталном
интензивном негом, персонализованом медицином,
микробиологијом, биологијом, биотехнологијом,
метагеномиком,
фармацеутским
производима,
развојем лекова и лечењем болести; услуге софтвера
у виду сервиса (саас) и услуге платформе у виду
сервиса (паас) за прикупљање, чување, анализу,
дељење и извештавање о биолошким, генетским,
клиничким,
медицинским
и
дијагностичким
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информацијама, и за праћење узорака и управљање
пројектима, лабораторијским процесом рада и
подацима; хостинг онлајн мрежних услуга које
омогућавају корисницима да чувају, анализирају и
деле податке у областима дијагностике, медицинске
дијагностике, медицинског истраживања, клиничке
дијагностике, клиничког истраживања, ветеринарске
дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопровреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
секвенцирања и анализе нуклеинске киселине за
научне
и
истраживачке
потребе;
услуге
секвенцирања и анализе генома за научне и
истраживачке потребе; услуге генетске анализе и
извештавања о истом за научне и истраживачке
потребе; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера, база података и апликација за базе
података за друге; инсталација и одржавање
рачунарског софтвера и апликација за базе података
за друге у областима дијагностике, медицинске
дијагностике, медицинског истраживања, клиничке
дијагностике, клиничког истраживања, ветеринарске
дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања, медицинске форензике, медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
генетике,
секвенцирања нуклеинске киселине, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
клиничке дијагностике и консултација у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
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лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
генетике,
секвенцирања нуклеинске киселине, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; научне
и технолошке услуге и истраживања у вези са истим;
услуге научних лабораторија; услуге медицинских
лабораторија; рачунарске услуге; рачунарске услуге,
укључујући услуге пружања хостинга у облаку и
услуге пружалаца услуга на лицу места за чување,
анализу и дељење информација у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести;
пружање онлајн мрежне услуге која омогућава
корисницима да чувају, приступају, управљају,
анализирају и деле податке за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
генетике,
секвенцирања нуклеинске киселине, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
ЗИС / RS / IPO
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производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
дизајна и развоја аутоматизованих лабораторијских
апарата, лабораторијске опреме и рачунарских
система за друге; пружање консултантских услуга за
друге у вези са управљањем подацима и развојем
информационе
технолошке
инфраструктуре;
пружање консултантских услуга за друге у вези са
планирањем капацитета, ублажавањем ризика и
пружањем локација за обуку; услуге пружања доказа
о концепту за друге, укључујући услуге научних и
технолошких консултација и истраживања у вези са
експерименталним
дизајном,
припремањем
библиотека, контролом квалитета припремања
библиотека, праћењем узорака, контролом квалитета
узорака и припремањем протокола по наруџбини и
водича за кориснике; услуге развоја и припреме база
података за друге за прикупљање, чување, анализу и
извештавање о биолошким информацијама; услуге
рачунарске дијагностике за анализу и секвенцирање
нуклеинске киселине и других биолошких молекула;
услуге развоја аутоматизоване лабораторијске
опреме и система и рачунарског хардвера за
прикупљање,
чување,
анализу,
дељење
и
извештавање о биолошким, генетским, клиничким,
медицинским, дијагностичким и информацијама о
лечењу, и за праћење узорака и управљање
пројектима, лабораторијским процесом рада и
подацима наручених од стране других и по
спецификацијама других; услуге техничке подршке,
услуге техничке подршке, које укључују услуге
управљања
инфраструктуром
за
праћење,
администрацију и управљање системима ит
рачунарства у облаку и апликација у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
испитивања, анализе и евалуације знања, вештина и
способности других у областима медицинске
дијагностике, ветеринарске дијагностике, клиничке
дијагностике,
медицинског
истраживања,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
ЗИС / RS / IPO

Ж
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
дијагностике, клиничког истраживања, развоја
лекова, лечења болести, фармацеутских производа,
природних наука, биологије, микробиологије,
биотехнологије,
метагеномике,
генетског
испитивања, секвенцирања нуклеинске киселине и
генетике како би се утврдила усаглашеност са
стандардима за сертификацију; услуге ажурирање
рачунарског софтвера за друге; услуге рачунарства у
облаку које укључује софтвер; услуге анализе
биолошког материјала; дизајн и развој база података;
услуге анализе днк у сврху препознавања и лечења
болести; услуге софтвера за компресију и
декомпресију података, који се не може преузимати;
услуге рачунарског софтвера за компресију и
декомпресију података и датотека, који се не може
преузимати; услуге рачунарског софтвера за
енкрипцију података и датотека, који се не може
преузимати; услуге рачунарског софтвера за
максимизацију простора за чување података и
датотека, који се не може преузимати; услуге
рачунарског софтвера који се користи за компресију
датотека, декомпресију датотека, архивирање и
управљање рачунарским датотекама, који се не може
преузимати; услуге рачунарског софтвера за приступ
и декомпресију архива које се чувају у датотекама и
накнадно прегледање и преузимање једне или више
декомпресованих појединачних датотека које се
чувају унутар оригиналне архиве компресованих
датотека, који се не може преузимати; услуге
рачунарског
софтвера
за
креирање
архива
компресованих датотека које садрже једну или више
појединачних датотека које је корисник одабрао, који
се не може преузимати; услуге рачунарског софтвера
за копирање, брисање, упоређивање, управљање,
организовање,
компресију,
декомпресију,
обнављање,
поправљање,
креирање,
чување,
синхронизовање, обезбеђивање и архивирање
података и датотека, који се не може преузимати;
софтвер у виду сервиса (саас) који укључује софтвер
који се не може преузимати за употребу у областима
дијагностике,
медицинске
дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
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Ж
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
компресију и декомпресију датотека са подацима о
геномима; услуге рачунарског софтвера који се не
може преузимати за анализу и секвенцирање
података у областима секвенцирања нуклеинске
киселине, генотипизације, генетског испитивања и
генетике; услуге рачунарског софтвера који се не
може преузимати за анализу података секвенцирања
следеће генерације (нгс); услуге рачунарског
софтвера који се не може преузимати за анализу
података секвенцирања следеће генерације (нгс) у
областима дијагностике, медицинске дијагностике,
медицинског истраживања, клиничке дијагностике,
клиничког истраживања, ветеринарске дијагностике,
ветеринарског
истраживања,
стоматолошке
дијагностике,
стоматолошког
истраживања,
медицинске
форензике,
медицинског
лабораторијског
истраживања,
лабораторијске
медицине, ветеринарске медицине, ветеринарске
науке,
генетског
испитивања,
секвенцирања
нуклеинске киселине, генетике, генотипизације,
природних наука, пољопривреде, исправности хране,
козметике, дерматологије, онкологије, пренаталне
неге, болести, форензике, ин витро дијагностике,
инфективних болести, репродуктивног здравља,
неонаталне интензивне неге, персонализоване
медицине,
микробиологије,
биологије,
биотехнологије,
метагеномике,
фармацеутских
производа, развоја лекова и лечења болести; услуге
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
прикупљање, чување, приступ, приказивање,
дељење, компресију, миграцију и управљање
дигиталним датотекама;
услуге рачунарског
софтвера се не може преузимати за обраду,
визуализацију, чување, дељење и манипулисање
подацима секвенцирања следеће генерације (нгс);
услуге рачунарског софтевра који се не може
преузимати који омогућава корисницима да чувају,
приступају, управљају, анализирају и деле податке;
пружање научних анализа у области секвенцирања
следеће генерације (нгс); пружање научних анализа
података о геномима; услуге хостинга у облаку за
чување, анализу и дељење информација; услуге
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
употребу са подацима о геномима; услуге софтвера
заснованог у облаку за пружање безбедности и
приватности; услуге софтвера у виду сервиса (саас) и
платформе у виду сервиса (паас) за омогућавање
мултиомичне анализе; услуге софтвера у виду
сервиса (саас) и платформе у виду сервиса (паас) за
употребу у области науке података; рачунарске
услуге, наиме, пружање онлајн софтвера који се не
може преузимати за креирање и дељење
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интерактивних графичких корисничких интерфејса у
виду визуелизација контролне табле; услуге
софтвера у виду сервиса (саас), који укључује
софтвер за кориснички интерфејс дизајниран тако да
омогући приступ управљањем перформансама
инфраструктуре апликација и сервера са контролном
таблом за метрику перформанси софтверске
апликације и рачунарске инфраструктуре и
рачунарске перформансе и догађаје за агрегацију,
манипулацију, графиковање и извештавање; услуге
софтвера у виду сервиса (саас) који укључује
софтвер који корисницима омогућава интеракцију са
подацима о геномима путем графичког корисничког
интерфејса; услуге софтвера као сервиса (саас) који
укључује софтвер за пружање прилике корисницима
да интерактивно истражују интегрисане геномске
податке и сродне клиничке податке; услуге
платформе у виду сервиса (паас) која укључује
рачунарске софтверске платформе за пружање
децентрализованих рачунарских услуга у виду
обезбеђења и заштите електронских података и
аутоматизованог процеса рада; услуге графичког
софтвера за кориснички интерфејс са командном
линијом, вођен менијем, заснован на форми и
природном језику, који се не може преузимати;
услуге софтвера за корисничке интерфејсе,
контролне табле и командне линије, који се не може
преузимати; пружање апликационих услуга (асп)
које укључују софтвер за омогућавање приступа
вишеструким базама података које садрже збирне
резултате генотипизирања и генетске, геномске,
молекуларне и податке о биомаркерима; пружање
научних анализа и информационих извештаја који се
заснивају на резултатима генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима; услуге
софтвера у виду сервиса (саас) које укључују
софтвер за истраживање и анализу биомедицинских
података; пружање апликационих услуга које садрже
софтвер за интерфејс за програмирање апликација
(апи) за друге за изградњу и продају генетских,
геномских,
молекуларних
и
података
о
биомаркерима; платформа у виду сервиса (паас) која
укључује рачунарске софтверске платформе за
прикупљање, састављање, анализу, испитивање
аутентичности, валидацију, контролу, заштиту,
размену и модификацију генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима; пружање
приступа рачунарском софтверу који је заснован на
претраживачу и који се не може преузимати за
употребу у управљању генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима;
платформа у виду сервиса (паас) која укључујуе
рачунарске софтверске платформе за прикупљање,
употребу или размену генетских, геномских,
молекуларних и података о биомаркерима; пружање
приступа вебсајту који садржи информације о днк
ЗИС / RS / IPO
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подацима; пружање услуга софтвера у виду сервиса
(саас) који садржи софтвер који користи генетске
алгоритме и технике дубоког учења; услуге софтвера
за извештавање о подацима и анализу истих, који се
може преузимати; пружање апликационих услуга
које садрже софтвер за интерфејс за програмирање
апликација (апи) за извештавање о подацима и
анализу истих;
услуге
развоја заштићених
софтверских цевовода за биоинформатичку анализу
и рачунарских система за прикупљање, чување,
карактерисање,
сортирање,
прегледање
и
достављање генетских информација; пружање
података научних истраживања у области геномике,
укључујући заштићену биоинформатичку анализу по
наруџбини података који су генерисани од стране нгс
технологије или неанализираних биолошких података;
пружање привремене употребе рачунарског софтвера
који се не може преузимати за употребу у управљању
лабораторијским информацијама; пружање привремене
употребе софтвера који се не може преузимати за
аутоматизацију процеса рада лабораторија, моделирање
отворених база података и интеграцију вишеструких
извора података; пружање привремене употребе
рачунарског софтвера који се не може преузимати за
чување, организацију, обраду, враћање и излаз
информација о узорцима и испитивањима; рачунарске
услуге, наиме, услуге пружалаца хостинга у облаку у
областима
управљања
лабораторијским
информацијама,
системима
управљања
лабораторијским информацијама и лабораторијском
информационом технологијом; услуге софтвера који се
не може преузимати за употребу у заштићеним
софтверским цевоводима за биоинформатичку анализу
и рачунарским системима; услуге софтвера који се не
може преузимати за стварање и прилагођавање процеса
рада; услуге рачунарског софтвера који се не може
преузимати за употребу приликом агрегације и
испитивања великих скупова података; услуге софтвера
који се не може преузимати који користи алгоритме за
аи (вештачку интелигенцију) или мл (машинско
учење); услуге софтвера заснованог у облаку који
комбинује геномска сазнања и оптимизацију на бази аи
са геномском базом података, који се не може
преузимати;
пружање
привремене
употребе
рачунарског софтвера који користи алгоритме за
вештачку интелигенцију и машинско учење за подршку
платформи које садрже генетске и геномске
информације, који се не може преузимати; пружање
онлајн софтвера који користи вештачку интелигенцију
и моделе машинског учења за прикупљање, анализу,
процену, интерпретацију и предвиђање генетских и
геномских података или информација, који се не може
преузимати; пружање онлајн софтвера који се не може
преузети за проналажење и корелацију генетских и
геномских података; услуге софтвера у виду сервиса
(саас) који садржи софтвер за анализу и визуализацију
ЗИС / RS / IPO

Ж
генетских или геномских података; пружање онлајн
софтвера које се не може преузимати за употребу у
интеграцији генетског секвенцера; пружање онлајн
софтвера које се не може преузимати за употребу у
интеграцији генетског секвенцера и за употребу у
интеграцији софтвера треће стране у јединствени
процес рада; пружање онлајн софтвера које се не може
преузимати за употребу у окружењу интегрисане науке
података; пружање онлајн софтвера које се не може
преузимати за анализу, управљање, сакупљање,
рударење и истраживање генетских или геномских
податка; пружање онлајн софтвера које се не може
преузимати у виду модуларне, сигурне платформа за
податке за скалабилно управљање, анализу и
истраживање
мултиомичких
података;
услуге
софтверске платформе заснована на облаку за
управљање и анализу која омогућава истраживачима да
управљају, анализирају и тумаче велике количине
мултиомичких података у сигурном, скалабилном и
прилагодљивом окружењу; пружање онлајн софтвера
које се не може преузимати за употребу у усмеравању
тока геномског процеса рада; пружање онлајн софтвера
који корисницима омогућава анализу скалабилних
података, које се не може преузимати; пружање онлајн
софтвера које се не може преузимати који подржава
високо аутоматизоване процесе рада и прилагођена
решења за оптимизоване студије велике пропусности;
пружање онлајн софтвера за сакупљање податка и
научне податке, које се не може преузимати; пружање
онлајн омикс софтвера које се не може преузимати који
се користи за истраживање великих скупова геномских
података и откривање увида везаних за наведене
скупове података; пружање онлајн софтвера које се не
може преузимати који обезбеђује резиденцију
података, јединствену пријаву, евиденцију ревизије и
могућности контроле приступа.
(210) Ж- 2021-1147
(220) 30.06.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Ivana Stanojević PR Tartufi SR, Фрање Крча
64, 11185, Земун, RS
(540)

(531) 24.09.05; 24.09.12; 25.01.05; 26.04.16; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна.
37

Ж
(511) 29 сир, биљна уља за исхрану; биљно уље за
кулинарске потреба, воћни намаз; све наведено
садржи тартуфе.
30 јестива со, додаци јелима; сирће, сосови и други
додаци јелу; сосови ( додаци храни ); зачини; мед;
незаслађена чоколада; све наведено садржи тартуфе.
31 тартуфи, свежи.
33
алкохолна пића; жестока алкохолна пића
[дестилована], све наведено садржи тартуфе.
(210) Ж- 2021-1161
(220) 01.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ ИГГИ ПЕРЦЕПТ ДОО ЕКСПОРТИМПОРТ ВАЉЕВО, Косте Андрића 14,
14000, Ваљево, RS
(540)

(531) 25.07.07; 26.03.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.11;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.13
(591) тиркизна-пантоне ц325, пинк-пантоне ц225,
љубичаста-пантоне ц2665.
(511) 18 кожа и имитација коже, , кофери и путне
торбе, сарачка и седларска роба.
24 текстил и текстилни производи .
25
одећа, обућа, покривала за главу.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2021-1263
(220) 20.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Фикрет Црнишанин, Љубљанска 31,
36300, Нови Пазар, RS
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.15; 26.05.09; 26.05.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.07.01
(511) 29 месо; храна на бази меса.
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43 услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
ресторана, услуге ресторана са самопослуживањем,
услуге кетеринг хране и пића.
(210) Ж- 2021-1272
(220) 21.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION,
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, TW
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, БеоградЗемун
(540)

ROG REMIX
(511) 9 рачунарски програми, снимљени; рачунарски
оперативни програми, снимљени; рачунарски
програми, снимљени; апликације рачунарских
софтвера које се могу преузимати; компјутерски
хардвер; уређаји за електричне и електронске ефекте
за музичке инструменте; аудио миксете; миксете
звука; еквилајзери који су аудио уређају.
15 клавијатуре за музичке инструменте; музички
инструменти; електронски музички инструменти;
дирке
за
музичке
инструменте;
музички
синтисајзери; штимери за електричне музичке
инструменте.
(210) Ж- 2021-1276
(220) 21.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ALPHA/ALFA
(511) 3 препарати за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; адитиви за прање
веша; препарати за прање веша; детерџенти за прање
веша; течности за прање веша; препарати за
намакање веша; супстанце за прање веша; средства
за испирање веша; етерична уља као мириси за
употребу приликом прања веша; мирисни препарати
за употребу приликом прања веша; сапуни и гелови;
производи за испирање и препарати за омекшавање;
омекшивачи за веш.
5 препарати за уништавање гамади за употребу
приликом прања веша; фунгициди, хербициди;
гермициди; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству; средства за дезинфекцију за употребу
приликом прања веша; средства за дезинфекцију за
употребу приликом испирања веша; гермицидни
детерџенти; сапуни и детерџенти са дезинфекционим
дејством; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-1277
(220) 21.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Ж
(511) 44
услуге медицинских клиника, услуге
центара за рехабилитацију, здравствена нега, услуге
салона лепоте, физикална терапија, масажа,
медицинска порноћ, услуге алтернативне медицине,
услуге саветовања о здрављу, медицински скрининг,
дијететски и нутриционистички савети.
(210) Ж- 2021-1303
(220) 26.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

DUOFEXIN
(531) 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04
(591) црвена, плава, зелена.
(511) 3 препарати за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати; адитиви за прање
веша; препарати за прање веша; детерџенти за прање
веша; течности за прање веша; препарати за
намакање веша; супстанце за прање веша; средства
за испирање веша; етерична уља као мириси за
употребу приликом прања веша; мирисни препарати
за употребу приликом прања веша; сапуни и гелови;
производи за испирање и препарати за омекшавање;
омекшивачи за веш.
5 препарати за уништавање гамади за употребу
приликом прања веша; фунгициди, хербициди;
гермициди; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству; средства за дезинфекцију за употребу
приликом прања веша; средства за дезинфекцију за
употребу приликом испирања веша; гермицидни
детерџенти; сапуни и детерџенти са дезинфекционим
дејством; средства за дезинфекцију за употребу у
домаћинству.

(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2021-1304
(220) 26.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

UNOFAST
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2021-1305
(220) 26.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) PRESTON HOLDING DOO NOVI SAD, Трг
Марије Трандафил 7, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева
46, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1302
(220) 26.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Ioanna Batsialou PR Specijalistička ordinacija
iz oblasti fizikalne medicine I rehabilitacije
"IOANNA REGEN", Ранкеова 16/1, Београд-Врачар, RS
(540)

(531) 24.17.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) RGB:53 121 188, c:810% M48% Y1% K0%,
Pantone: 2727 C

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.03.23; 26.05.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02;
29.01.08
(591) златна, црна.
(511) 35 помоћ у пословном управљању; пословно
управљање и организационо саветовање; помоћ у
пословном
или
индустријском
управљању;
истраживање тржишта; саветодавне услуге у
пословном управљању; професионалне пословне
консултације.
39
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Ж
36
изнајмљивање некретнина; посредовање у
промету некретнина; управљање непокретностима;
издавање пословног простора [непокретности];
послови везани за непокретности.
39
превоз аутобусом, превоз камионом;
складиштење;
изнајмљивање
складишта;
транспортне услуге; шпедиција; посредовање у
транспорту.
(210) Ж- 2021-1306
(220) 26.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Medijska mreža , Трг Николе Пашића 7,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Игор Исаиловић, Македонска 44,
11000, Београд
(540)

Izmena
(511) 41
продукција радио
програма; телевизијска забава.

и телевизијских

(210) Ж- 2021-1308
(220) 26.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Medijska mreža doo Beograd, Трг Николе
Пашића 7, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Игор Исаиловић, Македонска 44,
11000, Београд
(540)

Ležerica
(511) 41
продукција радио
програма; телевизијска забава.

и телевизијских

(210) Ж- 2021-1309
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) 16
хартија, картон ; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
40

реквизити (изузев намештаја); пластични материјал
за паковање (који није укључен у друге класе);
нарочито етикете и налепнице за производе и
амбалажа за паковање производа, штампани каталози
и маркетиншки материјал.
32 вода; лековита минерлана вода; минерална вода;
газирана и негазирана стона вода за пиће;
безалкохолна пића.
35 услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у
вези са водом, лековитом минералном водом,
минералном водом, газираном и негазираном стоном
водом за пиће, безалкохолним пићима.
(210) Ж- 2021-1310
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

VODAVODA PRIRODNO
INTELIGENTNA
(511) 16
хартија, картон ; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); пластични материјал
за паковање (који није укључен у друге класе);
нарочито етикете и налепнице за производе и
амбалажа за паковање производа, штампани каталози
и маркетиншки материјал.
32 вода; лековита минерлана вода; минерална вода;
газирана и негазирана стона вода за пиће;
безалкохолна пића.
35 услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у
вези са водом, лековитом минералном водом,
минералном водом, газираном и негазираном стоном
водом за пиће, безалкохолним пићима.
(210) Ж- 2021-1311
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54а,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.05.06; 16.01.13; 16.01.14; 24.17.04; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24

ЗИС / RS / IPO
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(511) 44 медицинске услуге; медицинска помоћ;
услуге саветовања о здрављу; помоћ и подршка
породицама са трудницама, новорођеним бебама и
малом децом; превентивно саветовање у циљу
унапређења и очувања здравља деце.
(210) Ж- 2021-1312
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 02.09.01; 04.05.02; 09.03.04; 09.07.19; 11.01.04;
26.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, светло браон, тамно браон,
циклама, црна, зелена, црвена.
(511) 5
дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану за
децу; витамински препарати за децу; додаци за храну
који се састоје од амино киселина; витамински и
минерални препарати; дијететски препарати за децу;
сирупи за фармацеутску употребу; препарати који
садрже витамин б.
(210) Ж- 2021-1314
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 04.05.02; 09.01.11; 09.05.09; 19.07.26;
26.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, светло браон, циклама, црна, зелена.
(511) 5 дијететски суплементи и дијететски препарати;
додаци исхрани; додаци исхрани који садрже витамине;
минерални додаци за исхрану за људе; витамински и
минерални додаци за исхрану за децу; витамински
препарати за децу; додаци за храну који се састоје од
амино киселина; витамински и минерални препарати;
дијететски препарати за децу; ензимски препарати за
медицинску употребу; витаминске капи.
(210) Ж- 2021-1313
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.15; 02.09.01; 04.05.02; 10.03.01; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, циклама, црна, зелена.
(511) 5 дијететски суплементи и дијететски препарати;
додаци исхрани; додаци исхрани који садрже витамине;
минерални додаци за исхрану за људе; витамински и
минерални додаци за исхрану за децу; витамински
препарати за децу; додаци за храну који се састоје од
амино киселина; витамински и минерални препарати;
дијететски препарати за децу; деконгестиви за нос
(средства
за
смањивање
носног
загушења);
деконгестивни спреј за нос; медицински препарати за
спреј за нос; спреј за нос за медицинске сврхе;
препарати за чишћење носа за медицинске сврхе.
10
медицински апарати и инструменти; носни
аспиратори.
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(210) Ж- 2021-1315
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

9
научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
вагање,
мерење,
сигнализација, провера (надзор), спасилачки и
наставни уређаји и инструменти; уређаји и
инструменти
за
вођење,
пребацивање,
трансформисање, акумулирање, регулацију или
контролу електричне енергије; Уређаји за снимање,
пренос или репродукцију звука или слике; магнетни
носачи података, дискови за снимање; компакт
дискови, ДВД и други дигитални медији за снимање;
механизми за апарате за кованице; регистарске
благајне, рачунске машине, опрема за обраду
података, рачунари; рачунарски софтвер; уређаји за
гашење пожара; наочаре за сунце.
14 племенити метали и њихове легуре и производи
од племенитих метала или премазани њима, који
нису обухваћени другим класама; накит, драго
камење; хоролошки и хронометријски инструменти.
18 ташне, женске ташне, ташне, ташне и новчаници,
модне торбе.

(531) 02.09.01; 04.05.02; 09.01.25; 26.01.06; 27.05.01;
27.05.09; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, циклама, црна, зелена
(511) 5
дијететски суплементи и дијететски
препарати; додаци исхрани; додаци исхрани који
садрже витамине; минерални додаци за исхрану за
људе; витамински и минерални додаци за исхрану за
децу; витамински препарати за децу; додаци за храну
који се састоје од амино киселина; витамински и
минерални препарати; дијететски препарати за децу;
мултивитамини; сирупи за фармацеутску употребу.

(210) Ж- 2021-1317
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1316
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A.S., Kisikli Mah.
Hamal Sok. No: 4 Haskaya Koru Konaklari B-Konagi,
Uskudar, 34692, Istanbul, TR
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

IBEROBIOME
(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски и
нутритивни суплементи; дијететска храна прилагођена
за медицинску намену; дијететске супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететска влакна;
пробиотска бактеријска формулација за медицинску
употребу; додаци исхрани за дијететску употребу;
додаци исхрани за медицинску намену.
(210) Ж- 2021-1318
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Str. 84,
4052 Basel, CH
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

IBEROBIOTICS
(531) 01.01.04; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 24.09.02;
24.09.05; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01
(511) 3 препарати за бељење и друге супстанце за веш;
препарати за чишћење, полирање, рибање и абразиви;
сапуни; парфимерија, есенцијална уља, козметика,
лосиони за косу; средства за чишћење зуба.
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(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски и
нутритивни
суплементи;
дијететска
храна
прилагођена за медицинску намену; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететска
влакна;
пробиотска
бактеријска
формулација за медицинску употребу; додаци
исхрани за дијететску употребу; додаци исхрани за
медицинску намену.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2021-1319
(220) 27.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ALKALOID AD SKOPJE, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 04.05.02; 10.03.01; 26.01.06; 27.05.01;
27.05.09; 28.05.00; 29.01.15
(591) светло жута, тамно жута, светло плава, тамно
плава, бела, сива, циклама, црна, зелена.
(511) 5 дијететски суплементи и дијететски препарати;
додаци исхрани; додаци исхрани који садрже витамине;
минерални додаци за исхрану за људе; витамински и
минерални додаци за исхрану за децу; витамински
препарати за децу; додаци за храну који се састоје од
амино киселина; витамински и минерални препарати;
дијететски препарати за децу; деконгестиви за нос
(средства
за
смањивање
носног
загушења);
деконгестивни спреј за нос; медицински препарати за
спреј за нос; спреј за нос за медицинске сврхе; препарати
за
чишћење
носа
за
медицинске
сврхе.
10
медицински апарати и инструменти; носни
аспиратори.
(210) Ж- 2021-1354
(220) 02.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset,
10 7th planta, E-08006, Barcelona, ES
(740) Адвокат Душан Прерадовић, Кнеза Милоша
23/IV, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.05; 26.04.14; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02
(511) 34 филтери за цигарете; блокови папира за
цигарете; џепне машинице за увијање; папир за
цигарете.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2021-1355
(220) 02.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset,
10 7th planta, E-08006, Barcelona, ES
(740) Адвокат Душан Прерадовић, Кнеза Милоша
23/IV, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) 34 филтери за цигарете; блокови папира за
цигарете; џепне машинице за увијање; папир за цигарете.
(210) Ж- 2021-1363
(220) 29.07.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Moj Upravnik doo Beograd-Novi Beograd,
Јурија Гагарина 36Б, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Марија Марковић, Милешевска 21,
11000, Београд
(540)

(531) 07.01.12; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) наранџаста, црна.
(511) 35
помоћ у пословном управљању;
оглашавање; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; фактурисање.
36 послови везани за непокретности; управљање
непокретностима; управљање стамбеним зградама.
37 чишћење унутрашњости зграда; прање прозора;
прање; закивање; информације о поправкама;
чишћење зграда - спољних; уградња прозора и врата;
молерске услуге, спољне и унутрашње; постављање
и поправка електричних уређаја.
(210) Ж- 2021-1366
(220) 04.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15
Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AU
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

SUNVIVE
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Ж
(511) 3 лосиони за заштиту од сунца; уља за заштиту
од сунца; ружеви; креме за заштиту од сунца; гелови
за заштиту од сунца; лосиони за сунчање; креме за
сунчање; гелови за сунчање.
(210) Ж- 2021-1367
(220) 04.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Радмила Девић, Пут за Руму 28, 21208,
Сремска Каменица, RS
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 28.05.00
(511) 3 немедицинска козметика и тоалетни препарати.
35 оглашавање, водјење, организовање и управљање
пословањем, канцеларијски послови.
38 услуге телекомуникација.
(210) Ж- 2021-1368
(220) 04.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

BZ
(511) 12 аутомобили и њихови саставни, структурни делови.
(210) Ж- 2021-1379
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) DOO MUSEUM CLUB, TVRDJAVA 4,
21000, PETROVARADIN, RS
(540)

44

(531) 03.07.07; 03.07.24; 05.01.12; 05.01.16; 26.01.15;
26.01.22; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло и тамно плава и бела
(511) 35 манекенске услуге у циљу рекламирања или
продајних
промоција;
маркетинг;
тражење
спонзорства; управљање програмима лојалности
потрошача.
(210) Ж- 2021-1383
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) THE LEADING HOTELS OF THE WORLD,
LTD., 485 Lexington Avenue, New York,
New York 10017, US
(740) Зоран Живковић , Алексе Ненадовића 16,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22
(511) 35 услуге оглашавања и маркетинга за хотеле;
услуге пословног менаджмента и консалтинга у
области хотелијерства и туризма; оглашавање за
друге на интернету; администрација програма
лојалности
ради
промоције
хотелских
и
ресторанских услуга за друге; организовање
пословних скупова.
43 услуге резервације хотела; услуге хотела и
ресторана; резервације и букинг ресторана и хотела
за друге; обезбеђивање онлине рецензија хотела.
(210) Ж- 2021-1384
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.09.01; 09.01.11; 24.17.25; 27.05.01
(511) 5 пелене и гацице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2021-1385
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.11; 24.17.25; 26.01.16; 26.01.22;
26.01.24; 27.05.01
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2021-1386
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

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

IBLON
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди, све напред наведено за
пољопривредну употребу.
(210) Ж- 2021-1388
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE POLIMARK
BEOGRAD, Аутопут Београд - Нови Сад бр. 100б,
11080, Београд, Земун, RS
(540)

(531) 01.01.05; 01.01.10; 24.09.05; 24.09.09; 25.03.11;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) 29 конзервисано, сушено и кувано воће и поврће;
јестива уља и масти а нарочито кувани парадајз; парадајз
сок за кување; парадајз пире; биљни кремови; биљни
намази; конзервирано поврће и воће; маргарин.
30 прашак за пециво; сирће, сосови (као зачини);
зачини; а нарочито напици на биљној бази (соја, бадем,
рижа, кокос, чоколада, овас), сосеви и преливи, преливи
за салату, сенф; парадајз сос; мајонез; парадајз кечап.
32 пића од воћа и воћни сокови; а нарочито сок од
парадајза; биљни сокови.
(210) Ж- 2021-1391
(220) 10.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Athleta (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105,, US
(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.11; 24.17.25; 26.01.16; 27.05.01
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(210) Ж- 2021-1387
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 07.01.13; 26.03.04; 26.03.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2021-1392
(220) 10.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1398
(220) 11.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Марко Симоновић, Растка Петровића 33,
11000, Београд, RS
(540)

VALCAMP
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2021-1393
(220) 10.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

AXUDROPIN
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2021-1397
(220) 11.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Марко Симоновић, Растка Петровића 33,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.03.02; 05.01.16; 06.03.20; 24.17.03; 26.01.13;
26.01.15; 27.05.01
(511) 29 замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће;
желеи, џемови, компоти; јаја; млеко, сир, путер,
јогурт и други млечни производи.
30 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.
33 алкохолна пића (изузев пива).
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(531) 01.03.02; 05.01.16; 06.03.20; 24.17.03; 26.01.13;
26.01.15; 27.05.01
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко,
сир, путер, јогурт и други млечни производи.
30 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.
33 алкохолна пића (изузев пива).
(210) Ж- 2021-1399
(220) 11.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) SEKOPAK DRUŠTVO ZA POSTUPANJE
AMBALAŽNIM OTPADOM DOO, Булевар Михајла
Пупина 10б/2, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Слободан Голубовић, Книћанинова бр. 3, Београд
(540)

(531) 24.15.07; 24.15.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, бела.
(511) 20 корпе; кутије од дрвета или пластике; бурад
и контејнери, неметални (за складиштење,
транспорт); контејнери од пластике (за паковање);
палете за транспорт, неметалне; полице за
складиштење.
21 канте за смеће; корпе за ђубре; канте за отпад;
канте за ђубре.
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35 оглашавање; вођење послова; пословно управљање и
организационо саветовање; услуге подсећања на
уговорене састанке (канцеларијски послови).
42
саветовање у вези са штедњом енергије;
истраживање у области заштите животне средине;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера.
(210) Ж- 2021-1402
(220) 12.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) ШТАМПА СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД,
Милутина Миланковића 19, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 07.01.24; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) пантоне 485ц, пантоне 1815ц
(511) 16
хартија картон, штампане ствари,
књиговезачки материјал, фотографије, канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја,
уметнички материјали и материјали за цртање,
кичице, материјали за обуку и наставу, пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање,
штампарска слова, клишеи.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
35
оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
39 транспортне услуге, паковање складиштење робе,
организовање путовања.
41 oбразовне услуге, припремање обуке, разонода,
спортске и културне активности.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, привремени смештај.
45 правне услуге, услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица.
(210) Ж- 2021-1403
(220) 12.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Preduzeće za proizvodnju, trgovinu I usluge
"AFRICA" d.o.o. Beograd, Булевар уметности бр.
4/СБ28, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Милорад Рогић, Адмирала Гепрата 7,
Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 26.03.23; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24
(511) 24 бивак вреће као заштита за вреће за
спавање; билијарско платно; брокати; влакна за
тапацирање; влакна од конопље; воштано платно за
прекривање столова; вреће за спавање; вреће за
спавање за бебе; вунена влакна; газа; газа [тканина];
гасно непропустљиве тканине за аеронаутичке
балоне; гумирано платно, осим за канцеларијску
употребу;
дамаск;
декоративна
тканина за
постељину, замена за јастук: држачи завеса од
текстилних материјала; еластични ткани материјал;
етикете од текстила; жерсеј; завесе за врата; завесе
од текстила или пластике; заставе од текстила или
пластике; застори; заштитна постељина за дечје
кревеце; зефир [тканина]; исцртана платна за вез;
јастучнице; крепон; креп [тканине]; крпе за брисање
стакла; круто платно; ланене тканине; марабу
[тканина]; марамице од текстила; материјал за
баршунасте ресе; материјал за филтрирање од
текстила; молескин [тканина]; мрежасте завесе;
мреже за ком арце; муслин; навлаке [за душеке];
навлаке [ланене]; надстолњаци, који нису од папира;
неткана текстилна влакна; памучне тканине; памучне
тканине, платно; пешкири за лице од текстила;
пешкири од текстила; пластични материјали [замена
за тканине]; пластични прекривачи за намештај;
платна за таписерије и везење; платна, рубље за
купатило, изузев одеће; платна, тканине; платно за
пелене; платно од јуте; платно, штоф; плетене
тканине; подлоге од тканине за пресвлачење беба;
подметачи од текстила; покривачи за душеке;
полувунена тканина; порхет, груба памучна тканина;
поставе за шешире, текстилне. у комаду: поставе
[текстилне]; постељи на; прекривачи за јастуке;
Ilрекривачи за кренете од папира; прекривачи за
кревет од перја. паперја; прекривачи за намештај
[непричвршћени]: прекривачи за путовања [за
покривање колена]; прекривачи за столове [који нису
од папира]; пресвлаке за тоалетне даске: простирке
за кревете; простирке за пикник; рамија влакна;
решеткаста тканина; рукавице за купање; салвете од
текстила; свилене тканине; свиле не тканине за
штампање шара, мустри; сомот; стони подметачи за
јело од текстила; стони подметачи од текстила; сукна
од коњске длаке [за џакове]; таписерија [зидна] од
текстила; тафт [тканина]; текстилне поставе за
обућу; текстилни материјал; текстилни прекривачи
за намештај; текстилни прекривачи за штампаче;
термолепљиве тканине; тил; тканина за сита; тканина
од еспарта: тканине за домаћинство: тканине за
женско рубље; тканине за обућу; тканине за столове,
текстилне; тканине за текстилну употребу; тканине
од вештачке свиле: тканине од конопље; тканине од
фибергласа за текстилну употребу: тканине са
имитацијом
животињске
каже;
транспаренти
[банери] од текстила или пластике; туш завесе од
47

Ж
текстила или пластике; ћебад за кревете; ћебићи за
кућне љубимце; убруси за уклањање шминке;
украсне застави це од текстила или пластике;
украсни креветски чаршави; унутрашње пресвлаке за
вреће за спавање; филц; фланел [тканине]; фриз
[чупава тканина од вуне]; чаршави [текстилни]; џак
скафандер за бебе; шевиот [вунена тканина];
штампане памучне тканине.
25 аскот кравате; бадемантили: бандана мараме;
беретке; бициклистичка одећа; блузе, кошуље; боди
[женско рубље]; бое [женски крзнени оковратници]:
ваљенке [чизме од ваљане вуне]: везена одећа;
велови [одећа]; визири на капама; визири, штитници
од сунца као покривала за главу; виндјакне:
водоотпорна одећа; габардени [одећа]; гаће; гаћице
за бебе [доњи веш]; глежњаче; горњи делови обуће;
горњи делови чизама; готова, конфекцијска одећа;
грејачи за врат; грејачи ногу; грудњаци; гумирана
одећа за скијање на води; додаци за обућу против
клизања; доњи веш; доњи веш за упијање зноја;
дрвена обућа, кломпе; дресови [одећа]; држачи
чарапа; дуги капути са крзненим оковратником;
ђонови за обућу; еспадриле; ешарпе као одећа;
женске иајлонске чарапе, трико; женске поткошуље;
женске чарапе; зарови, велови. лашгитне мајце за
водене спортове [rash guards]; јакна или кошуља од
платна или сержа за морнаре; јакне [одећа]; кабанице
[одећа]: каишеви [одећа]; каљаче: капе; капе за
купање; капе за туширање; капути; кецеље [одећа];
килоте [доњи веш]: кимона; кожни обруби за обућу;
комплети [одећа]; конфекцијска постава [делови
одеће]; корсети; корсети [доњи веш]; костими за
маскембале; кошуље кратких рукава; кравате; крагне
[одећа]; крампони за фудбалске копачке; кратке
панталоне бермуде; кратке чарапе; крзнени шалови;
крзно [одећа]; купаће гаће; ливреје; мајице; мале
капе уз главу; манжетне; мараме за главу; мараме,
шалови; маске за спавање; метални делови за обућу;
митре [бискупске капе]; монашки велови; муфови за
грејање ногу, неелектрични; муфови [одећа]; мушке
боксерице; наручници, свештеничка одећа; неглижеи
[доњи веш]; обућа; обућа за плажу; огртачи, капути;
одела; одећа; одећа за гимнастику; одећа за купање;
одећа за мотоциклисте; одећа за плажу; олећа која
садржи супстанце за мршављење; одећа од
имитације коже; одећа од латекса; одећа од коже;
одећа са лед светлом; оквири за шешире;
оковратници који се скидају; опрема за бебе [одећа];
панталоне; папирна одећа; папирни шешири [олећа];
папуче; папуче за купатило; пелерине; пертле за
чизме: пете за женске чарапе; пиџаме; плетена одећа
[одећа]; подвезице: подвезице за чарапе; подсукње;
појасеви за ношење новца [одећа]; појасеви и
стезници; покривала за главу; получизме; пончо,
одећа: портикле, које нису од папира; портикле са
рукавима, које нису од папира; потпетице; потпетице
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за обућу; прслуци; пуњене јакне [одећа]; радни
комбинезон, одело; раменице кошуља; рибарски
прслуци; рукавице без прстију; рукавице за скијање;
рукавице [одећа]; рукавице са једним прстом;
самолепљиви грудњаци; сандале; сандале за
купатило; сари; саронг, одећа; свештеничке одоре;
свештеничко одело за богослужења; скијашке чизме;
слипови [доњи веш]; собни огртачи; сокне које
упијају зној; спољна одећа; спортске мајице,
дресови; спортске трегер мајице; спортске ципеле;
сукње; сукње-панталоне; тоге; траке за главу [одећа];
трегери; трикои: турбани: улошци против знојења
испод пазуха: улошци за ципеле; униформе;
униформе за карате; униформе за џудо; фризерске
капе; фудбалске ципеле, копачке; хаљине; хаљине на
трегере; хеланке [панталоне]; цилиндри: ципеле;
чарапе и плетена трикотажа; чарапе које упијају зној;
чизме; џемпери; џепне марамице; џепови за одећу;
шалови; шешири; штитници за уши [одећа];
штитници штикли за обућу.
35 административна обрада наруџбеница за куповину;
административна помоћ при одговарању на позиве за
подношење понуда; административне услуге за
пресељење пословања предузећа: административне
услуге у вези са упућивањем на лечење; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
ажурирање огласних материјала; анализе трошкова и
цене коштања; ангажовање спољних фирми за
административно
управљање
компанијама;
дактилографске услуге; дистрибуција рекламног
материјала;
дистрибуција
узорака;
договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних шгандова: израда извода са
рачуна;
израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање
тржишта; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
избором особља; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; непосредно
ЗИС / RS / IPO
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оглашавање путем поште; обавештења о пословима;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
обрада текста; обрачун пореза; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау рег click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација
претраживача за промоцију продаје; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
организовање сајмова; писање радних биографија за
друге; писање рекламних текстова; писање текстова
за рекламне намене; помоћ у пословном или
индустријском управљању; помоћ у пословном
управљању;
пословна
испитивања;
пословна
истраживања;
пословне
процене;
пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања 'Ја друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
привремено
пословно
управљање;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
припрема платних листи; продукција програма
телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; пружање корисничких оцена у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
пословних
информација;
психолошко тестирање за избор запослених; развој
концепта оглашавања; рачуноводство; ревизија
пословања; регистровање писане комуникације и
података: рекламирање на радију: рекламирање
преко плаката: рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница: саветодавне
услуге у пословном управљању; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе;
секретарске услуге; системација информација у
компјутерским базама података; стенографске
услуге; стручне услуге о пословној ефикасности;
тражење спонзорства; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
ЗИС / RS / IPO
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програмима лојалности потрошача; уређивање излога;
услуге агенција за запошљавање; услуге агенција за
пружање пословних информација; услуге агенција за
увоз и извоз; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе: услуге заказивања састанака
[канцеларијске
услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања; услуге корпоративне комуникације; услуге
малопродаје у вези са пекарским производима; услуге
малопродаје уметничких дела од стране уметничких
галерија: услуге набавке за трећа лица [куповина
производа и услуга за друге пословне субјекте]; услуге
односа са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге
онлајн малопродаје дигиталне музике која се преузима
са интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге
пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге
пословног посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства; услуге
посредовања у трговини; услуге праћења конкуренције;
услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе;
услуге претплате на новине за друге: услуге
пријављивања пореза: услуге продаје путем
лицитације; услуге рекламних агенција; услуге
телемаркетинга: услуге телефонских централа; услуге
телефонског оцговарања за одсутне претплатнике;
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте;
услуге
фотокопирања;
фактурисање; финансијска ревизија; циљни маркетинг.
(210) Ж- 2021-1404
(220) 12.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Čarobna knjiga doo Beograd, Мике Аласа 36,
11000 , Београд, RS
(740) адвокат Драган Петрић, Радничка 19,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.11.21; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.02
(591) тамно црвена, тамно жута.
(511) 16 књиге; стрипови.
41 410024 издавање књига
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Ж
(210) Ж- 2021-1406
(220) 13.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

MARLBORO TROPICAL MIX
(511) 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 за пушаче, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.
(210) Ж- 2021-1407
(220) 13.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

NEXT PURPLE BLAST
(511) 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 за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.
(210) Ж- 2021-1409
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Neoplanta DOO Industrija mesa, Приморска
90, 21000, Нови Сад, RS
(540)

MARLBORO DOUBLE BURST
(511) 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 за пушаче, луле, џепне машинице за
увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.

(531) 25.03.11; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12
(591) оквир око исписа pantone 274C, сенка око
исписа: C:74% M:23% Y:0% K:0%
(511) 29 припремљена јела од меса, рибе и млечних
производа.
(210) Ж- 2021-1410
(220) 13.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) DRAGANA KALAJDŽIĆ PR IZRADA
ODEĆE ZA PSE DOROTEA BEOGRAD,
Миријевски венац бр. 7, 11160 Миријево, RS
(740) Адвокат Рајко Јелушић, Немањина 4/1, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1408
(220) 13.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(531) 04.01.02; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна.
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(511) 25 обућа; беретке; радне блузе, одела; радни
комбинезон, одело; капе; чизме; получизме; трегери;
држачи панталона (трегери); крагне (одећа); грејачи
за врат; шалови за врат; женске поткошуље; мале
капе уз главу; боди (женско рубље); доњи веш;
кабанице (одећа); каишеви (одећа); шалови; собни
огртачи; џемпери; пуловери; џемпери (пуловери);
блузе, кошуље; кошуље кратких рукава; одећа,
шашири; оковратници који се скидају; комплети
(одећа); корсети; одела; готова, конфекцијска одећа;
гаћице за бебе (доњи веш); кравате; кратке панталоне
бермуде; панталоне; спољна одећа; конфекцијска
постава (делови одеће); шалови, мараме; мараме,
шалови; ешарпе као одећа; плетена одећа (одећа);
раменице кошуља; корсети (доњи веш); прслуци;
бретеле и нараменице за панталоне; капути; грејачи
ногу; сукње; опрема за бебе (одећа); манжетне;
манжетне кошуља (одећа); кецеље (одећа); рукавице
без прстију; папуче; пелерине; дуги капути са
крзненим оковратником; одећа за плажу; џепови за
одећу; пиџаме; хаљине; сандале; гаће; грудњаци;
огртачи, капути; мантили; униформе; пуњене јакне
(одећа); јакне (одећа); велови (одећа); купаће гаће;
одећа за купање; бадемантили; портикле које нису од
папира; ципеле; траке за главу (одећа); виндјакне;
подсукње; слипови (доњи веш); неглижеи (доњи
веш); боди (доњи веш); бандана мараме; одећа од
имитације коже; зарови, велови; костими за
маскембале; сари; мајице; турбани; аскот кравате;
појасеви за ношење новца (одећа); џепне марамице;
маске за спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа;
саронг, одећа; хаљине на трегере; хаљине без рукава;
хеланке (панталоне); дамски доњи веш; килоте (доњи
веш); спортске трегер мајице; портикле са рукавима,
које нису од папира; везена одећа; покривала за
главу; рукавице са једним прстом; одећа од латекса;
мараме за главу.
(210) Ж- 2021-1414
(220) 13.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Studio Moda DOO Beograd, Иштвана Сечењија
3 3, 24000, Суботица, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HOP
(511) 25 женска обућа; чизме; полу чизме; еспадриле;
папуче; обућа за плажу; сандале; ципеле; потпетице;
спортске ципеле; кломпе; ципеле за кишу.
(210) Ж- 2021-1415
(220) 13.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Studio Moda DOO Beograd, Иштвана Сечењија
3, 24000, Суботица, RS
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Ж
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HOP HOP
(511) 25
женска обућа; чизме; полу чизме;
еспадриле; папуче; обућа за плажу; сандале; ципеле;
потпетице; спортске ципеле; кломпе; ципеле за
кишу.
(210) Ж- 2021-1417
(220) 09.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS
(540)

GLENROSE
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2021-1427
(220) 17.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza ,
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FREESTYLE
(511) 7 аутомати за продају; аутоматске машине за
дистрибуцију; машине за припремање пића; апарати
за припремање расхлађених напитака; машине за
прављење газираних пића.
11 уређаји за осветљење, грејање, производњу паре,
хлађење и снабдевање водом; расхладне јединице за
дозирање пића; апарати за хладне напитке; грејни и
расхладни апарати за точење топлих и хладних
напитака; апарати за хлађење пића.
32
пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(210) Ж- 2021-1471
(220) 25.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак адвокати и
патентни заступници, Ресавска 34, 11000, Београд
(540)

ENRIVON
(511) 5 препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.

51

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

Ж
(210) Ж- 2021-1472
(220) 25.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1481
(220) 26.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) SWISS NATURE DOO BEOGRAD, Ресавска
28, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29,
Београд
(540)

EFFICON
(511) 5 препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.
(210) Ж- 2021-1473
(220) 25.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак адвокати и
патентни заступници, Ресавска 34, 11000, Београд
(540)

DURILON
(511) 5 препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.
(210) Ж- 2021-1479
(220) 25.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Бахус д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црвена, црна, 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.
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(531) 05.03.13; 05.03.14; 24.13.17; 25.07.20; 27.05.01; 27.05.04
(591) црвена, зелена, бела, жута и црна.
(511) 5 дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.
(210) Ж- 2021-1482
(220) 23.08.2021.
(442) 15.10.2021.
(731) Маријана (Милан) Јеремић, Уралска 22/20,
Београд-Палилула, RS
(740) Адвокат Душан Николић, Јована Цвијића 34,
15300, Лозница
(540)

My Mini Me
(511) 12 торбе прилагођене за колица за бебе; торбе
прилагођене за дечја колица.
21 тоалетни несесери.
22
торбе
од
текситила
за
паковање.
24 подлоге од тканине за пресвлачење беба; вреће за
спавање за бебе; џак скафандер за бебе; заштитна
постељина за дечије кревеце.
25
одећа: опрема за бебе (одећа); женске
поткошуље; доњи веш; кабанице (одећа); шалови;
собни огртачи; блузе; кошуље; кошуље кратких
рукава; гаћице за бебе; шалови; мараме; ешарпе као
одећа; сукње; одећа за плажу; пиџаме; гаће; тоге;
портикле које нису од папира; бадемантили; мајице;
сукње-панталоне; хеланке [панталоне]; дамски доњи
веш; хаљине без рукава; хаљине на трегере; спортске
трегер мајице; покривала за главу; мараме за главу;
мале капе уз главу.
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