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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   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

  Европски патентни биро (EPO) 
  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 
  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ПАТЕНТИ / Patents 
Meђународни кодови за идентификацију 

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

Други датуми, датум излагања на међународној изложби (23) Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition 

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

Датум објављивања пријаве (43) Publication date of the unexamined application 

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

Number of the earlier application (or patent) to which the 

present document is an addition 

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена (62) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been divided out 

Број основног патента  за сертификат о додатној заштити   (68) Number of the basic patent for an SPC 

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

Име носиоца патента (73) Name of the owner of patent 

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

Број и датум подношења међународне пријаве (86) Number and filing date of the international application 

Број и датум међународне објаве (87) 
Number and date of the publication of the interational 

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

о додатној заштити 
(94) Duration of the SPC or date of expiry of the SPC 

Назив производа (95) Name of the product 

Датум и број пријаве европског патента (96) Date and number of the European patent application 

Датум и број објаве признатог европског патента (97) Date and number of publication of the granted European patent 
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ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

Објава пријаве патената  са извештајем о стању технике A1 Publication of the patent application with search report 

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике А2 Publication of the patent application without search report 

Посебна објава извештаја о стању технике А3 Separate publication of search report 

Исправљена прва страна А документа (А1, А2) А8 Corrected title page of an A document (A1, A2) 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

Исправљена прва страна B документа (B1, B2) B8 Corrected title page of an B document (B1, B2) 

Исправљен спис B документа B9 Complete reprint of an B document (B1, B2) 

Мали патенти U1 Petty patents 

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити I1 Publication of the request for the grant of an SPC 

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A01G 9/00 (2018.01) (11) 2019/0703 A1 

(21) P-2019/0703 (22) 05.06.2019. 

(54) POLUCILINDAR ZA UZGOJ BOROVNICA, OD 

PLASTIKE SA MREŽICOM NA DONJEM KRAJU 

(71) BAJATOVIĆ, Branko, Slavka Ćuruvije 33/2,  

11000 Beograd, RS 

(72) BAJATOVIĆ, Branko, Slavka Ćuruvije 33/2,  

11000 Beograd, RS 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19, 11000 Beograd 

(57) Проаналазак се односи на полуцилиндар (2) 

овалног облика, са подлогом од шљунка на дну 

полуцилиндра ради стабилности целе структуре и 

контроле влажности, напуњеног супстратом (3) у 

који се саде боровнице на растојању (9) од 100цм. 

Полуцилиндар (2) има и функцију раздвајања од 

изворног земљишта (1) или подлоге. На дну 

полуцилиндра, целом ширином на висини од 5цм се 

налази дренажна мрежица (4). Полуцилиндар се 

полаже у земљу (1) на дубини (14) од 5цм, потребан 

нагиб од 0,8% се постиже конфигурацијом терена 

или укопавањем (6) или насипањем (5) испод 

полуцилиндра (2). Висина страница (13) које вире из 

земље је 250мм. 

  

 
 

(54) A PLASTIC SEMI-CYLINDER FOR GROWING 

BLUEBERRIES WITH A DRAINAGE NET AT THE BASE 

 

(57) The invention pertains to an oval semi-cylinder (2), 

with a layer of gravel at its base to secure stability and 

facilitate drainage, filled with substrate (3) for growing 

blueberries. The semi-cylinder (2) prevents contact of 

with the surrounding soil (1) or any other surface. A 

drainage net (4), spanscits entire width, at 5cm above its 

lowest point. The semi-cylinder is placed in the ground 

(1), at 5cm depth (14), the 0,8% slope is ensured by 

terrain configuration or by suitable embedding (6) of the 

300mm deep (11) semi-cylinder (2) in the ground of 

backfilling (5) underneath it. The sides of the semi-

cylinder protrude 250mm high (13) from the ground up. 

(51)  A43B 11/00 (2006.01)

 A43B 5/00 (2006.01)

 A43B 23/04 (2006.01)

 A43C 11/22 (2006.01) 

(11) 2019/0735 A1 

(21) P-2019/0735 (22) 12.06.2019. 

(54) PATIKE BEZ PERTLANJA 

(71) ŽAKULA, Davorin, Toze Markovića 19, 21243 Kovilj, RS 

(72) ŽAKULA, Davorin, Toze Markovića 19, 21243 Kovilj, RS 

(57) Patike bez pertlanja spadaju u oblast obuće. 

Obuvanje i izuvanje patike (5) bez pertlanja postiže se uz 

pomoć bočnih delova sa nitima (2) patika, koje su od 

elastičnog materijala i čeličnom pločicom (1) koja je 

smeštena u đonu (4). Vrhom suprotne patike (3) vrši se 

pritisak na đon (4) a unutar patike (5) povlačenjem 

nožnih prstiju čelična pločica (1) se uvija i podiže patiku 

(5) dok se bočne tkanine sa elastičnim nitima (2) rastežu 

i dodatno dižu patiku (5) dok se ne rastegne dovoljno da 

se uzvuče stopalo.  Obuvanje patike se vrši prostim 

spuštanjem stopala u rastegnutu patiku (5) i samim 

pritiskom stopala na dole, čelična pločica (1) i bočne 

tkanine sa nitima (2) se skupljaju i vraćaju u prvobitan 

položaj. Suština pronalaska je jednostavan brz i 

ekonomičan način izrade obuće bez pertlanja. 

  

 
 

(54) SNEAKERS WITHOUT LACES 

 

(57) Sneakers without laces belong to the field of 

footwear. Putting on and taking off sneakers (5) without 

laces are achieved with the help of side parts with 

threads (2) of the sneakers which are made of elastic 

material and steel plate (1) placed in a sole (4). By top of 

the opposite sneaker (3), pressure is made on the sole (4) 

and by pulling the toes, the steel plate (1) bends and lift 

the sneaker (5) while the side fabrics with elastic threads 

(2) stretch and further lift the sneaker (5) until it is 

stretched enough to retract the foot. Putting on sneaker 

(5) is done by simply lowering the foot into the stretched 

sneaker (5) and by pressing the foot down on the steel 

plate (1) and the side fabrics with threads (2) shrink and 

return to their original position. The aim of the invention 

is an easy, fast and cost-effective method of making 

sneakers without laces. 



 

 

 

 

А 
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(51)  A61F 9/08 (2006.01)

 A41D 19/00 (2006.01)

 A61H 3/06 (2006.01) 

(11) 2019/0804 A1 

(21) P-2019/0804 (22) 24.06.2019. 

(54) SISTEM ZA POMOĆ SLEPIM I SLABOVIDIM 

LICIMA INTEGRISAN U PAMETNU RUKAVICU 

(71) KRSTIĆ, Nikola, Prvomajska 21, 11306 Grocka, RS 

(72) KRSTIĆ, Nikola, Prvomajska 21, 11306 Grocka, RS 

(74) MARKOVIĆ, Miodrag S., Njegoševa 72,  

11000 Beograd 

(57) Sistem za pomoć slepim i slabovidim licima sastoji 

se od pametne rukavice i pametnog mobilnog telefona. U 

rukavicu bez prstiju i sa slobodnim donjim delom dlana 

(1), integrisani su i međusobno povezani žičanim putem 

baterija (2), prekidač za kontrolu napajanja (3), kolo za 

kontrolu baterije (4), vibro motor- haptic feedback 

engine (5), senzor udaljenosti (6), senzor ambijentalnog 

osvetljenja (7), bluetooth (8), glavni mikrokontroler sa 

odgovarajućom softverskom aplikacijom (9), senzor boja 

(10), prekidači (11) koji služe kao glavni interfejs za 

kontrolu rukavice-sistema, glavno dugme za kontrolu 

(12), PIN Hole kamera (13) i zvučnik (14). Na 

pametnom mobilnom telefonu (15) instalirana je 

odgovarajuća softverska aplikacija koja automatski 

omogućuje uparivanje sa najbližom pametnom 

rukavicom i omogućuje korisniku sistema da može da se 

orijentiše u prostoru i da detektuje intenzitet svetlosti na 

osnovu intenziteta vibracija i da dobija glasovne 

informacije o datumu i satu, detekciji novčanice, 

prepoznavanju boja i drugim informacijama, kao i 

funkciju hitnog poziva korisnika izabranom staratelju.  

  

 
 

(54) SYSTEM FOR HELPING BLIND AND 

VISUALLY IMPAIRED PERSONS INTEGRATED IN 

THE SMART GLOVE 

 

(57) A system for helping blind and visually impaired 

persons, consist of a smart glove (1) and a smart mobile 

phone (15). A battery (2), power control switch (3), 

battery control circuit (4), vibro motor (5) – haptic 

feedback engine, distance sensor (6), an ambient light 

sensor (7), bluetooth (8), main microcontroller (9) with 

an appropriate software application,  a color sensor (10), 

switches (11)  that serve as the main interface for the 

glove (1) system control, main control button (12), PIN 

Hole camera (13)  and a loudspeaker (14) are integrated 

and wired together into fingerless glove (1) with bottom 

portion of palm without fabric. The appropriate software 

application is installed on the smart mobile phone (15), 

which automatically enables pairing with the nearest 

smart glove (1) and allows system user orientation in 

space and light intensity detection based on vibration 

intensity and to get voice information about date and 

time, banknote recognition, color recognition and other 

information, as well as user emergency call function to 

the chosen guardian. 
 

(51)  A61N 2/04 (2006.01)

 H03K 3/00 (2006.01) 
(11) 2019/0683 A1 

(21) P-2019/0683 (22) 31.05.2019. 

(54) ELEKTROMAGNETNI STIMULATOR 

(71) KITANOVIĆ, Aleksandra, Tetovska 62, 

11000 Beograd, RS; MINIĆ, Dejan, Olge Petrov 39g,  

11000 Beograd, RS 

(72) KITANOVIĆ, Aleksandra, Tetovska 62,  

11000 Beograd, RS; MINIĆ, Dejan, Olge Petrov 39g,  

11000 Beograd, RS; MARKOVIĆ, Aleksandar, 

Kneževačka 38/1, 11090 Beograd, RS 

(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41,  

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na elektromagnetni stimulator, 

koji je sastavljen od konektora (J1), punjača (1), baterije 

(2), napajanja (3), oscilatora (4), centralne procesorske 

jedinice CPU (U3), drajvera (6) i LED diode (7). 

Baterija (2) je sa jedne strane povezana na punjač (1), a 

sa druge strane na napajanje (3), dok je centralna 

procesorska jedinica CPU (U3) sa jedne strane povezana 

sa oscilatorom (4), a sa druge strane sa drajverom (6), 

gde je drajver (6) povezan na LED diodu (7), a punjač 

(1) je povezan sa konektorom (Jl). Oscilator (4) 

frekvencije 4Mhz pobuđuje centralnu procesorsku 

jedinicu CPU (U3), gde iz centralne procesorske jedinice 

CPU (U3) izlazi stabilan signal frekvencije 7.83Hz. 

Signalna lampica (Ldl) je preko otpornika (Rl) spojena 

na regulator (U1 pinl) punjenja. Oscilacije od 4MHz se 

dovode na ulaz razdvojnog kola (U5A pinl). Preko 

otpornika (R17) se napaja signalna dioda (Ld3) 

emitujući crvenu talasnu dužinu 624nm modulisanu sa 

7,83Hz. Na (pin1) drajvera (6) i na taster (Ts) je 

povezana baterija (2) vodom (+BAT). centralna 

procesorska jedinica CPU (U3 pin7) daje signal prazne 

baterije (2), napajajući signalnu lampicu (Ld2) preko 

otpornika (R6). 
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(54) ELECTROMAGNETIC STIMULATOR 

 

(57) The invention relates to an electromagnetic 

stimulator, which consists of a connector (J1), charger 

(1), battery (2), power supply (3), oscillator (4),  central 

processing unit CPU (U3), driver (6) and LEDs (7). The 

battery (2) is connected on one side to the charger (1), 

and on the other side to the power supply (3), while 

the central processing unit CPU (U3) is connected on 

one side to the oscillator (4), and on the other side with 

the driver (6), where the driver (6) is connected to the 

LED (7), and the charger (1) is connected to the 

connector (J1). The 4Mhz frequency oscillator (4) 

excites the central processing unit CPU (U3), where a 

stable 7.83Hz frequency signal is output from 

the  central processing unit CPU (U3). The signal lamp 

(Ldl) is connected to the charging regulator (U1 pinl) via 

a resistor (Rl). Oscillations of 4MHz are fed to the input 

of the isolating circuit (U5A pin). A signal diode (Ld3) 

is supplied via a resistor (R17) emitting a red wavelength 

of 624nm modulated with 7.83Hz. The battery (2) is 

connected to the (pin1) driver (6) and the button (Ts) 

with water (+ BAT). The central processing unit 

CPU (U3 pin7) gives a low battery signal (2), supplying 

the signal lamp (Ld2) via a resistor (R6). 
 

(51)  A61N 5/01 (2006.01)

 A61B 6/00 (2006.01)

 G16H 20/40 (2018.01) 

(11) 2019/0728 A1 

(21) P-2019/0728 (22) 11.06.2019. 

(54) SISTEM ZA RADIOTERAPIJU I 

DIJAGNOSTIKU ZDRAVSTVENOG STANJA 

BIĆA ILI DELOVA TELA I ORGANA 

ELEKTROMAGNETNIM POLJEM  

 

(71) MRAZ, Čedomir, Kralja Petra 58, 11000 Beograd, RS 

(72) MRAZ, Čedomir, Kralja Petra 58, 11000 Beograd, RS 

(57) Sistem za radioterapiju i dijagnostiku zdravstvenog 

stanja živih bića ili delova tela i organa 

elektromagnetnim poljem omogućava lako i jednostavno 

povezivanje uređaja (10) za radioterapiju, preko 

interneta, direktno ili pomoću mobilnog telefona (2) 

korisnika, na server (18) radi učitavanja već postojećih 

poboljšanih ili potpuno novih programa za rad uređaja 

(10) za radioterapiju. Ovi programi se nalaze na serveru 

(18), u bazi (19) podataka. Izvor (1) napajanja uređaja 

(10) se jednostavno dopunjava priključivanjem na uređaj 

(20) za dopunjavanje izvora (1) napajanja. Osim 

programa za terapiju, uređaj (10) za radioterapiju 

prikuplja parametre reakcije organizma na delovanje 

uređaja (10) za radioterapiju preko elektroda i senzora 

priključenih na priključak (15) za elektrode i senzore. 

Ovi parametri se takođe skladište u bazi (19) podataka 

na serveru (18). 

  

 
 

(54) SYSTEM FOR RADIOTHERAPY AND 

DIAGNOSTICS OF LIVING BEINGS OR BODY PARTS 

AND ORGANS BY ELECTROMAGNETIC FIELD  

 

(57) System for radiotherapy and diagnostics of living 

beings or body parts and organs by electromagnetic field 

enables easy and simple connection of a device (10) for 

radiotherapy, via Internet, either directly, or via user's 

mobile device (2), to a server (18) for loading of the 

existing enhanced, or completely new work programs for 

the device (10) for radiotherapy. These programs are 

stored in database (19) on the server (18). Power source 

(1) of the device (10) for radiotherapy is recharged 

simply by connecting it to a device (20) for recharging of 

the device (10) for radiotherapy. Except from the 

radiotherapy programs, device (10) for radiotherapy also 

collects parameters of the organism's reaction to the 

stimulus of the device (10) for radiotherapy via 

electrodes and sensors connected to port (15) for 

electrodes and sensors. These parameters are also stored 

in the database (19) on the server (18). 
 

(51)  A61P 13/08 (2006.01)

 A23L 33/105 (2016.01)

 A61K 31/335 (2006.01)

 A61K 31/353 (2006.01)

 A61K 31/593 (2006.01) 

(11) 2019/0739 A1 

(21) P-2019/0739 (22) 12.06.2019. 

(54) PREPARAT ZA PREVENCIJU BENIGNE 

HIPERPLAZIJE PROSTATE I KARCINOMA 

PROSTATE NA BAZI IZOFLAVONA IZ SOJE, 

KATEHINA IZ ZELENOG ČAJA I VITAMINA D  
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(71) HTM PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Mike Alasa 

26, 11000 Beograd, RS 

(72) PEJČIĆ, Tomislav, Narodnih heroja 23/17,  

11000 Beograd, RS 

(57) Preparat za prevenciju benigne hiperplazije prostate 

i karcinoma prostate na bazi izoflavona iz soje, katehina 

iz zelenog čaja i vitamina D. Pronalazak se odnosi na 

sledeću mešavinu suvih ekstrakta, u obliku kapsule: 1. 

100 mg ekstrakta soje, sa 40 mg izoflavona (40%), od 

čega 24 mg čine genistein + genistin, 15 mg dine 

daidzein + daidzin i 1mg čine glicitein + glicitin. 2. 300 

mg ekstrakta zelenog čaja, sa 294 mg polifenola (98%), 

odnosno 240 mg ukupnih katehina i to: 120 mg EGCG, 

60 mg EGC, ≤ 60 mg ECG, 45 mg ostalih polifenola i 9 

mg (<3%) kofeina. 3. 25 µg, ili 1000 i.j. vitamina D 

(98%), u formi holekalciferola (D3). Količina izoflavona 

i katehina je određena prema dnevnom unosu stanovnika 

Azije i Dalekog istoka. Preparat se preporučuje 

muškarcima starijim od 40 godina. Dnevna doza je jedna 

kapsula od 500 mg. 

 

(54) SUPPLEMENT FOR THE PREVENTION OF 

BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND PROSTATE 

CANCER BASED ON SOY ISOFLAVONES, 

CATECHINS FROM GREEN TEA AND VITAMIN D  

 

(57) Supplement for the prevention of benign prostatic 

hyperplasia and prostate cancer based on soy 

isoflavones, catechins from green tea and vitamin D. The 

invention relates to the following mixture of dry extracts, 

in the form of a 500 mg capsule: 1. 100 mg of soybean 

extract, with 40 mg of isoflavones (40%), of which 24 

mg are genistein + genistin; 15 mg of  daidzein + daidzin 

and 1 mg of glycitein + glycitin. 2. 300 mg of green tea 

extract, with 294 mg of polyphenols (98%), of which 

240 mg of total catechins, containing as follows: 120 mg 

of EGCG, 60 mg of EGC, ≤ 60 mg of ECG, 45 mg of 

other polyphenols and 9 mg (<3%) of caffeine. 3. 25 µg, 

or 1000 i.j. vitamin D (98%), in the form of 

cholecalciferol (D3). The amount of isoflavones and 

catechins is determined according to the daily intake of 

the inhabitants of Asia and the Far East. The preparation 

is recommended for men older than 40 years. The daily 

dose is one 500 mg capsule. 

 
 

(51)  B01J 23/02 (2006.01)

 B01J 37/00 (2006.01)

 B01J 37/08 (2006.01)

 C10G 3/00 (2006.01) 

(11) 2019/0713 A1 

(21) P-2019/0713 (22) 06.06.2019. 

(54) TEHNOLOŠKI POSTUPAK ISKORIŠĆENJA 

KARBOTACIONOG MULJA IZ PROCESA 

PROIZVODNJE ŠEĆERA KAO KATALIZATORA 

U PROIZVODNJI BIODIZELA 

 

(71) NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE 

TEHNOLOGIJE, Bulevar cara Lazara 1,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) NJEŽIĆ, Zvonko, Mileve Marić 34, 21000 Novi 

Sad, RS; STAMENKOVIĆ, Olivera, Ilije Strele 3/28, 

16000 Leskovac, RS; KOSTIĆ, Milan, Nikole Tesle 

169, 18412 Žitorađa, RS; ĐALOVIĆ, Ivica, Neimarova 

28, 21000 Novi Sad, RS; MITROVIĆ, Petar, Bulevar 

Jovana Dučića 39 G, 21000 Novi Sad, RS; 

VELJKOVIĆ, Vlada, Nikole Skobaljića 13/65, 16000 

Leskovac, RS; ŠIMURINA, Olivera, Bulevar Jovana 

Dučića 3/34, 21000 Novi Sad, RS; ILIĆ, Nebojša, 

Slobodana Bajića 36/2, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Karbotacioni mulj sa filter presa iz šećerane je korišćen 

kao katalizator za proizvodnju biodizela iz biljnih ulja. 

Materijal je okarakterisan primenom metoda: TGA / DSC, 

KSRD, FTIR, SEM, BET, bazičnosti i elementarnim 

analizama. Pokazalo se da je katalizator pretežno CaO. 

Osušeni materijal (na 98°C u trajanju od 60 min) prosejava se 

kroz set standardnih sita. Frakcija ispod 0,5 mm se kalciniše 

na 550°C tokom 2 h, hladi i skladišti u tamnim staklenim 

bocama u eksikatoru koji sadrži CaCI2 i KOH do upotrebe. 

Biodizel je proizveden od suncokretovog ulja pri sledećim 

reakcionim uslovima: 60 °C, molarni odnos metanol / ulje 9: 

1, i punjenje katalizatora od 1-10% na osnovu težine ulja. 

Finalni proizvod sadrži više od 96% metil estara masnih 

kiselina (MEMK). Optimalno punjenje katalizatora je 5% 

(mase ulja). Rezultat tehnološkog postupka je proizveden 

biodizel od suncokretovog ulja visokog kvaliteta sa 

karbotacionim muljem sa filter presa iz šećerane kao 

katalizatorom. 

 

(54) ТHЕ TECHNOLOGICAL PROCEDURE ОF 

USING THE WASTE CARBONATION SLUDGE 

FROM THE SUGAR PRODUCTION PROCESS AS А 

CATALYST IN BIODIESEL PRODUCTION  

 

(57) Carbotation sludge from a sugar press filter is used 

as a catalyst for the production of biodiesel from 

vegetable oils. The material is characterized by applying 

the methods:TGA / DSC, KSRD, FTIR, SEM, BET, 

basics and elemental analyzes. It turned out that the 

catalyst is predominantly CaO. Dried material (at 98°C 

duration 60 min) is scanned through a set of standard 

sieves. Fraction below 0.5 mm is calcined at 550 ° C for 

2 h, cooled and stored in dark glass bottles in a 

desiccator containing CaCl2 and KOH until use. 

Biodiesel is produced from sunflower oil under the 

following reaction conditions: 60 °C, molar ratio 

methanol / oil 9 : 1, and filling the catalyst from 1-10% 

based on the weight of the oil. The final product contains 

more than 96% fatty acid methyl esters (MEMK). 

Optimal filling of the catalyst is 5% (oil mass). The 

result of the technological process was produced 

biodiesel from high quality sunflower oil with 

carbotation sludge from sugar filter as a catalyst. 
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(51)  B60B 19/12 (2006.01)

 B60B 19/14 (2006.01)

 B60B 15/02 (2006.01)

 B60B 15/04 (2006.01)

 B60K 17/04 (2006.01)

 B60K 17/16 (2006.01) 

(11) 2019/0736 A1 

(21) P-2019/0736 (22) 10.06.2019. 

(54) TOČAK KOJI ROTIRA SVIM PRAVCIMA 

(71) ŽAKULA, Davorin, Toze Markovića 19,  

21243 Kovilj, RS 

(72) ŽAKULA, Davorin, Toze Markovića 19,  

21243 Kovilj, RS 

(57) Točak koji rotira svim pravcima uz pomoć 

zupčanika i osovina, spada u oblast mehanike i 

transporta. Kretanje vozila u svim pravcima postiže se uz 

pomoć polusfera (4) i centralnog prstena (1a),  za koji je 

spojena pogonska osovina (1) sa konusnim zupčanikom 

(3) u centru točka, konusnim zupčanicima na osovinama 

(5,6) koje su povezane na diferencijal (7) sa unutrašnjim 

i spoljnim zupčanicima (8,9) i pogonska osovina (15) 

koja ide iz agregata sa polugom (16) i elektromotorom 

za promenu smera rotacije preko kontrolora (18). 

  

 
 

(54) A WHEEL ROTATING IN ALL DIRECTIONS 

 

(57) A wheel rotating in all directions by means of gears 

and axles belongs to the field of mechanics and 

transport. The movement of the vehicle in all directions 

is achieved by means of hemispheres (4) and a central 

ring (1a), drive axle (1) is connected thereto, with a 

bevel gear (3) in the center of the wheel, and bevel gears 

on axles (5,6) which are connected to differential (7) 

with internal gears  and external gears (8, 9) and a drive 

shaft (15) coming out from an drive unit with a lever 

(16) and an electric motor for changing the direction of 

rotation through the controller (18). 
 

(51)  B63H 1/14 (2006.01)

 B63H 1/15 (2006.01)

 B63H 1/26 (2006.01)

 B63H 1/28 (2006.01) 

(11) 2019/0579 A1 

(21) P-2019/0579 (22) 25.06.2019. 

(54) ANTIVIBRACIONI BRODSKI PROPELER 

(71) VELIČKOVIĆ, Aleksandar, Vladimira Tomanovića 

51/52, 11050 Beograd, RS 

(72) VELIČKOVIĆ, Aleksandar, Vladimira Tomanovića 

51/52, 11050 Beograd, RS 

(57) Antivibracioni brodski propeler sadrži elemente (1, 

1') koji se nalaze na peru (2) propelera koji ima glavčinu 

(3), a koji pri rotacionom kretanju propelera pravilno 

zahvataju vodenu masu  i  usmeravaju vodu ka potisku i 

tako postižu stabilan rad propelera. 

  

 
 

(54) ANTI-VIBRATION MARINE PROPELLER 

 

(57) Anti-vibration marine propeller contains elements 

(1, 1') disposed on the blade (2) of the propeller having a 

hub (3), which capture the water mass correctly during 

the rotational movement of the propeller and direct the 

water towards the thrust and thus achieve stable 

propeller operation. 
 

(51)  C02F 1/48 (2006.01)

 B01D 27/14 (2006.01)

 B01D 35/04 (2006.01)

 B01D 39/00 (2006.01)

 F16K 3/02 (2006.01)

 F16K 11/065 (2006.01)

 F16K 21/00 (2006.01)

 F16K 27/04 (2006.01) 

(11) 2019/0732 A1 

(21) P-2019/0732 (22) 11.06.2019. 

(54) FILTER ZA VODU SA MAGNETIMA I 

RAZDVAJANJEM FILTRIRANE I 

NEFILTRIRANE VODE 

(71) POPOVIĆ, Blagoje, Milutina Milankovića 130, 

11070 Novi Beograd, RS 

(72) POPOVIĆ, Blagoje, Milutina Milankovića 130, 

11070 Novi Beograd, RS 

(74) POPOVIĆ, Blagoje, Kraljice Natalije 1,  

11000 Beograd 

(57) Filter za vodu sa magnetima i razdvajanjem 

filtrirane i nefiltrirane vode rešen je tako da ima telo /1/ 

filtera u kome se nalazi uvodnik /3/ koji se nastavlja na 
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vodovodnu instalaciju, a preko razvodnika /4/ određuje 

smer vode kroz filter /13/, ili kanal /14/ tako da 

produžava vek samog filtera /13/ za prečišćavanje vode 

iz vodovodnih mreža. 

  

 
 

(54) THE WATER FILTER WITH MAGNETS AND 

SEPARATION OF FILTERED AND UNFILTERED 

WATER 

 

(57) The water filter with magnets and separation of 

filtered and unfiltered water is realized in such way that 

it comprises a body /1/ of the filter with an introductory 

element /3/ which continues on the water installation, 

and through the distributor /4/ determines the direction 

of water through filter /13/, or channel /14/ so that it 

extends the working life of the filter itself /13/ for water 

purification from the water networks. 
 

(51)  C08K 13/02 (2006.01)

 A61K 33/26 (2006.01)

 A61K 36/9066(2006.01)

 A61K 47/42 (2017.01)

 A61K 47/50 (2017.01) 

(11) 2019/0707 A1 

(21) P-2019/0707 (22) 06.06.2019. 

(54) HIBRIDNE POLIMERNE MATRICE NA BAZI 

ALGINATA, ŽELATINA, 2-HIDROOKSIETIL 

METAKRILATA I GVOŽĐE (III) OKSIDA, 

NJIHOVO DOBIJANJE I PRIMENA 

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

Karnegijeva 4, 11000 Beograd, RS 

(72) TOMIĆ, Simonida, Koste Abraševića 39,  

11000 Beograd, RS; BABIĆ, Marija, Daljska 3a,  

11221 Beograd, RS 

(57) Pronalazak se odnosi na postupak dobijanja 

polimernih matrica jedinstvenog sastava na bazi 

prirodnih polimera, sintetskog monomera i neorganskog 

jedinjenja u kome je tehnika postizanja poroznosti 

polimernog materijala po prvi put istovremeno 

iskorišćena i za ugradnju/raspodelu čestica neorganske 

komponente kroz ceo hibrid. Pored toga, predmetni 

pronalazak se odnosi na razvoj novih hibridnih 

polimernih matrica jedinstvenog sastava na bazi alginata, 

želatina, 2-hidroksietil metakrilata  i gvožđe (III) oksida 

sa sledećim svojstvima: poroznost preko 65%, 

mehanička svojstva u opsegu 3,08 do 4,90 Mpa, izuzetno 

hidrofilna površina, degradacija nakon 6 meseci u 

opsegu od 39 do 45%,  dobra citokompatibilnost prema 

ćelijama ljudskog fibroblasta. Takođe pronalazak se 

odnosi i na primenu predmetnih hibridnih polimernih 

matrica u sistemima za kontrolisano otpuštanje aktivnog 

principa (kurkumina) usled efikasnosti ugradnje 

kurkumina  preko 95% i postizanja kontrolisanog 

otpuštanja kurkumina do 48h. Predmetni pronalazak, 

tačnije postupak dobijanja  hibridnih polimernih matrica, 

kao i same hibridne polimerne  matrice i njihova 

primena  u sistemima  za kontrolisano otpuštanje 

kurkumina doprinosi razvoju novih, sofisticiranih 

hibridnih polimernih  biomaterijala,  a time  i sistema za 

kontrolisano otpuštanje aktivnih agenasa, čime se 

povećava  efikasnost farmakoterapije. 

 

(54) HYBRID POLYMERIC MATRICES BASED ON 

ALGINATE, GELATIN, 2-HYDROXYETHYL 

METHACRYLATE AND IRON (III) OXIDE, 

SYNTHESIS AND APPLICATIONS 

 

(57) The invention relates to a process for obtaining 

polymer matrices of unique composition based on 

natural polymers, synthetic monomers and inorganic 

compounds in which the technique of achieving porosity 

of the polymeric material is used for the first time for the 

incorporation/distribution of inorganic component 

particles throughout the hybrid. In addition, the present 

invention relates to the development of new hybrid 

polymer matrices of unique composition based on 

alginate, gelatin, 2-hydroxyethyl methacrylate and iron 

(III) oxide with the following properties: porosity over 

65%, mechanical properties in the range of 3.08 to 4, 90 

Mpa, extremely hydrophilic surface, degradation after 6 

months in the range of 39 to 45%, good 

cytocompatibility with human fibroblast cells. The 

invention also relates to the use of the subject hybrid 

polymer matrices in controlled release systems of the 

active principle (curcumin) due to the efficiency of 

curcumin incorporation over 95% and the achievement 

of controlled release of curcumin up to 48 h. The present 

invention, more precisely the process of obtaining hybrid 

polymer matrices, as well as the hybrid polymer matrices 

themselves and their application in curcumin controlled 

release systems contributes to the development of new, 

sophisticated hybrid polymer biomaterials, and thus 

controlled release systems of active agents , thus 

increasing the efficacy of pharmacotherapy. 
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(51)  C11D 1/00 (2006.01)

 A61K 8/18 (2006.01)

 C11D 1/02 (2006.01)

 C11D 1/90 (2006.01)

 C11D 1/94 (2006.01)

 C11D 3/00 (2006.01)

 C11D 3/02 (2006.01)

 C11D 17/00 (2006.01) 

(11) 2019/0818 A1 

(21) P-2019/0818 (22) 26.06.2019. 

(54) SREDSTVO ZA UKLANJANJE FLEKA, 

PRANJE I ČIŠĆENJE 

(71) ĐORĐEVIĆ, Mirjana, Gandijeva 47A, 11070 Novi 

Beograd, RS; VASIĆ, Srđan, Luke Vojvodića 30, 11000 

Beograd, RS 

(72) ĐORĐEVIĆ, Mirjana, Gandijeva 47A, 11070 Novi 

Beograd, RS; VASIĆ, Srdjan, Luke Vojvodića 30, 

11000 Beograd, RS 

(57) Predmet ovog pronalaska su sredstva za uklanjanje 

fleka i čišćenje zaprljanih površina, koja se sastoje od 

biorazgradivih, ekoloških, netoksičnih površinski 

aktivnih supstanci i neorganskih materija, metabisulfita, 

sulfita ili hidrogensulfita, rastvorenih u vodi. Navedena 

sredstva su ekonomična za proizvodnju i upotrebu, a 

njihova upotreba je slobodna u svim životnim i radnim 

uslovima, bez štetnih efekata po ljude, životinje ili 

okolinu, nisu agresivna i kao takva se mogu koristiti na 

svim prirodnim i veštačkim materijalima. Predmet ovog 

pronalaska su sredstva koja se podjednako dobro 

koriste za uklanjanje najupornijih fleka, čišćenje i pranje 

zaprljanih površina i preventivnu zaštitu od buđanja, 

korozije i obrastanja algi. 

 

(54) STAIN REMOVER, WASHING AND 

CLEANING AGENT 

 

(57) The subject of the present invention are solutions 

for stain removal and cleaning dirty surfaces, which 

consist of biodegradable, ecological, non-toxic 

surfactants and inorganic substances, metabisulfite, 

sulfite or hydrogen sulfite, dissolved in water. Their 

production and usage is economical and they can be used 

in all living and working conditions, without harmful 

effects on people, animals or the environment, they are 

not harsh and as such can be used on all natural and 

artificial materials. The subject of the present invention 

are solutions which are equally well used for removing 

the most persistent stains, cleaning and washing dirty 

surfaces and preventive protection against mold, 

corrosion and algae growth. 
 

(51)  E04F 15/04 (2006.01)

 E04F 13/08 (2006.01)

 E04F 13/10 (2006.01)

 E04F 15/02 (2006.01) 

(11) 2019/0812 A1 

(21) P-2019/0812 (22) 25.06.2019. 

(54) PARKET NA ŠAFLJENJE 

(71) RAKIĆ, Đorđe, Jovana Dučića 60, 14000 Valjevo, RS 

(72) RAKIĆ, Đorđe, Jovana Dučića 60, 14000 Valjevo, RS 

(57) Pločice parketa (3) izrađene  po ovom patentu se 

lako ugrađuju šrafljenjem vijcima. Sam proces je veoma 

brz i jednostavan i ne zahteva stručnog majstora. Sve 

pločice su istog oblika tako da su greške pri sklapanju 

svedene na minimum. Pločice mogu biti lakirane pre 

ugradnje što ubrzava I olakšava proces. Nece doći do 

podizanja parketa jer su pločice vezane u celinu kao 

plivajući pod. Komponente koje se koriste su standardne 

i to: vijci (1), podloske (2), podloga (5) i tiplovi (4) i 

pločica parketa (3). Delovi kada se sklope imaju jako lep 

dizajn jer je preciznost sklapanja visoka. 

  

 
 

(54) PARQUET WITH SCREWS 

 

(57) Parquet tiles (3) made according to this patent are 

easily installed by screwing with screws. The process 

itself is very fast and simple and does not require a 

professional master. All tiles are of the same shape so 

that assembly errors are minimized. Tiles can be 

varnished before installation, which speeds up and 

facilitates the process. There will be no parquet lifting 

because the tiles are tied together as a floating floor. The 

components used are standard, namely: screws (1), 

washers (2), base (5) and dowels (4) and parquet tile (3). 

The parts when assembled have a very nice design 

because the precision of assembly is high. 
 

(51)  E05D 3/12 (2006.01) (11) 2019/0702 A1 

(21) P-2019/0702 (22) 05.06.2019. 

(54) ŠARKA 

(71) DAN, Milen, Dragoljuba Radosavljevića 42,  

18400 Prokuplje, RS 

(72) DAN, Milen, Dragoljuba Radosavljevića 42,  

18400 Prokuplje, RS 

(74) DIMITRIJEVIĆ, Vladimir, Admirala Geprata 7, 

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na šarku koja se sastoji od 

jednog jedinog konstruktivnog elemeta (1). 

Konstruktivni element (1) izveden je od tela (11) u kome 

je izveden centralni otvor (12). Na telu (11) izveden je 

cilindrični ispust (13) sa kružnim otvorom (14). Na telu 

(11) izveden je lučni upust (16) i dva lučna ispusta (15) 
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koji se završavaju prepustima (17). U svakom od 

prepusta (17) izveden je po jedan kružni otvor (18), koji 

su saosni među sobom. Šarka je formirana tako što je po 

jedan par elemenata (1), zaokrenutih za 180° u odnosu 

na poprečnu osu. spojen preko otvora (12) sa osovinama 

(2), uz pomoć vijaka (3) koji su provučeni kroz otvore 

(18) i pričvršćeni. Dva ispusta (13), koji naležu jedan na 

drugi, spojeni su vijkom (4) formirajući šarku. Slobodni 

cilindrični prepusti (13), u zatvorenom položaju šarke, su 

preklopljeni i u njih je umetnuta čivija (5) sa glavom (6) 

i alkom (7). 

  

 
 

(54) HINGE 

 

(57) The invention relates to a hinge consisting of a 

single structural element (1). The structural element (1) 

is made of a body (11) in which a central opening (12) is 

made. A cylindrical outlet (13) with a circular opening 

(14) is made on the body (11). An arched inlet (16) and 

two arched outlets (15) ending in overhangs (17) are 

made on the body (11). In each of the culverts (17) there 

is a circular opening (18), which are coaxial with each 

other. The hinge is formed by one pair of elements (1), 

rotated by 180 ° in relation to the transverse axis. 

connected via openings (12) with shafts (2), by means of 

screws (3) which are passed through the openings (18) 

and fastened. The two outlets (13), which abut one 

another, are connected by a screw (4) forming a hinge. 

The free cylindrical overhangs (13), in the closed 

position of the hinge, are folded and a pin (5) with a 

head (6) and an link (7) is inserted in them. 
 

(51)  G05D 1/00 (2006.01)

 G06N 3/02 (2006.01) 
(11) 2019/0838 A1 

(21) P-2019/0838 (22) 27.06.2019. 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA DONOŠENJE 

ODLUKA U REALNOM VREMENU TOKOM 

AUTONOMNE VOŽNJE 

(71) RT-RK D.O.O., Narodnog fronta 23a ,  

21000 Novi Sad, RS 

 

 

(72) BJELICA, Milan, Ćirpanova 8, 21000 Novi Sad, 

RS; MARINKOVIĆ, Vladimir, Fruškogorska 31, 21000 

Novi Sad, RS; ĐUKIĆ, Miodrag, Narodnog fronta 34, 

21000 Novi Sad, RS; LUKAČ, Željko, Vojvode 

Šupljikca 26, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Sistem i postupak za donošenje odluka u realnom 

vremenu tokom autonomne vožnje kada u odlučivanju 

učestvuje programska podrška veštačke inteligencije 

zasnovana na neuronskim mrežama ima za novost 

uvođenje posrednika prilikom donošenja odluka tokom 

autonomne vožnje, tako da novi sistemi zajedno sa ranije 

poznatim sistemima podjednako učestvuju u upravljanju 

vozilom. Prijem senzorskih informacija u fazi (200) 

odvija se u senzorskom prilagodnom bloku (100) SPB iz 

kog se u neizmenjenom obliku prosleđuju centralnom 

računaru bloka (100) A i tradicionalnim kontrolerima 

bloka (110) B u fazi (210). Generisane komande se iz 

navedenih blokova prosleđuju centralnom modulu 

predikcijske logike (135) CMPL koji pripada 

senzorskom prilagodnom bloku (130) APB u fazi (230), 

a zatim se u fazi (240) vrši klasifikacija u tri grupe 

prema propisanom nivou bezbednosti za autonomnu 

vožnju. Modul (130) u fazi (240) primenom predikcijske 

logike generisane komande prosleđuje izvršnim 

organima sistema vozila (140). 

  

 
 

(54) THE SYSTEM AND METHOD FOR REAL-TIME 

DECISION-MAKING DURING AUTONOMOUS 

DRIVING 

 

(57) The system and method for real-time decision-

making during autonomous driving, with neural network 

and the intelligence software, has a novelty for decision 

making in autonomous driving so that the new systems 

together with previously known systems equally 

participate in vehicle management. Receiving sensory 

information in the phase (200) takes place in the sensor 

adaptive block (100) SPB, from which in the unchanged 

form are transmitted to the central computer block (100) 

A and the traditional controllers of the block (110) B in 

the phase (210). Next, the generated commands are 

transmitted from these blocks to the central module of 

the prediction logic (135) CMPL, that belongs to the 

actuator adaptive block (130) APB in the phase (230), 

and then in the phase (240), a classification is performed 
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in three groups according to the prescribed level of 

safety for autonomous driving. The module (135) CMPL 

in the phase (240) using the prediction logic of the 

generated command transmits to the executive bodies of 

the vehicle system (140). 
 

(51)  H01F 17/04 (2006.01)

 B01F 13/08 (2006.01)

 H01F 7/08 (2006.01)

 H01Q 1/36 (2006.01) 

(11) 2019/0814 A1 

(21) P-2019/0814 (22) 24.06.2019. 

(54) VIŠESLOJNI MIKROFLUIDNI INDUKTOR 

(71) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Trg Dositeja 

Obradovića 6, 21000 Novi Sad, RS 

(72) STOJANOVIĆ, Goran, dr, Stevana Mokranjca 4/2, 

21000 Novi Sad, RS; RADOVANOVIĆ, Milan, dr, 

Bulevar Cara Lazara 5/55, 21000 Novi Sad, RS; KOJIĆ, 

Sanja, dr, Gundulićeva 38, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Вишеслојни микрофлуидни индуктор (100) има 

за новост реализацију индуктора у облику соленоида 

техником ксурографије. Индуктор (100) је у облику 

соленоида са структуром која садржи најмање пет 

слојева PVC фолије који су хоризонтално 

постављени једни на друге. Споља се налазе слојеви 

фолије који формирају базични (101) и завршни слој 

(107), а унутар њих се налазе слојеви (102, 106) 

соленоида који су формирани од фолије и златних 

проводних листића да би се формирао доњи и горњи 

намотај соленоида. Проналазак предлаже 

реализацију микрофлуидног канала (105) између 

доњег и горњег слоја намотаја соленоида. Фолије и 

златни листићи се секу плотером катером који 

садржи врло танак оштар нож. У канал (105) се 

убризгава течни магнетни материјал односно 

ферофлуид да би се повећала пермеабилност 

компоненте односно да би се повећала њена укупна 

индуктивност. Појединачни слојеви се слажу под 

притиском између ваљака ламинатора и под 

повећаном температуром да би се добила компактна 

структура. Са крајева компоненте се извлаче 

контакти (108) за спајање са другим компоентама у 

електроници или микрофлуидици односно да би се 

могло извршити тестирање и експериментална 

карактеризација реализоване компоненте. 

  

 
 

(54) MULTILAYER MICROFLUIDIC INDUCTOR 

 

(57) Multilayer microfluidic inductor (100) has for 

novelty, the realization of an inductor in the form of a 

solenoid using xurography technique. The inductor (100) 

is in the form of a solenoid with a structure comprising 

at least five layers of PVC foils horizontally arranged on 

one another. The outer layers are foil layers forming the 

substrate (101) and the top layer (107), and there are 

layers (102, 106) of the solenoids formed from the foil 

and the gold conductive segments to form the lower and 

upper solenoid coils. The invention proposes the 

realization of the microfluidic channel (105) between the 

lower and upper solenoid coils. The foils and golden 

segments are cut by a plotter containing a very thin sharp 

knife. A liquid magnetic material or ferrofluid is injected 

into the microfluidic channel (105) in order to increase 

the permeability of the component, or to increase its total 

inductance. The individual layers are arranged under 

pressure between the laminator rollers and under an 

elevated temperature to obtain a compact structure. From 

the terminals of the component, the contacts (108) are 

drawn out to connect with other components in 

electronics or microfluidics, that is, in order to perform 

the testing and experimental characterization of the 

realized component. 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  F01B 29/12 (2006.01)

 F01K 21/02 (2006.01)

 F01K 21/04 (2006.01) 

(21) P-2019/0546 

(13) A3 

 

(51)  F25D 29/00 (2006.01) (21) P-2019/1674 

(13) A3 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes in Patent Applications  
16.11.2020. -15.12.2020. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2020/1245 промењена је у 

IMMUNOPHOTONICS, INC., 4340 Duncan Ave., 

BioGenerator Labs, Suite 212, St. Louis, MO 63110-

1110, US; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01J 25/15 (2006.01)

 A01J 25/13 (2006.01) 
(11) 61145 B1 

(21) P-2020/1454 (22) 18.12.2018. 

(30) CH  21.12.2017.  15852017 

(96) 18.12.2018.   18213289.4 

(97) 16.09.2020.   EP3501269 B   2020/38   DE 

(54) POKLOPAC ZA PRESOVANJE 

PRESS COVER 

(73) KALT MASCHINENBAU AG, Letziwiesstrasse 8, 

9604 Lütisburg, CH 

(72) WALDBURGER, Peter, Austrasse 3, 9246 

Niederbüren, CH 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A01K 67/027 (2006.01)

 C07K 14/725 (2006.01)

 G01N 33/50 (2006.01) 

(11) 61080 B1 

(21) P-2020/1402 (22) 23.11.2015. 

(30) US  24.11.2014.  201462083653 P 

US  23.01.2015.  201562106999 P 

(86) WO 23.11.2015.   PCT/US2015/062229 

(87) WO 02.06.2016.   WO 2016/085889 

(96) 23.11.2015.   15808501.9 

(97) 14.10.2020.   EP3223605 B   2020/42   EN 

(54) NE-HUMANE ŽIVOTINJE KOJE 

EKSPRIMIRAJU HUMANIZOVANI CD3 

KOMPLEKS 

NON-HUMAN ANIMALS EXPRESSING 

HUMANIZED CD3 COMPLEX 

(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 

Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US 

(72) OLSON, Kara, L., c/o Regeneron Pharmaceuticals, 

Inc.777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New 

York 10591, US; SMITH, Eric, c/o Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc.777 Old Saw Mill River Road, 

Tarrytown, New York 10591, US; LAI, Ka-Man Venus, 

14360 Edgewater Lane NE, Seattle, WA 98125, US; 

MURPHY, Andrew, J., c/o Regeneron Pharmaceuticals, 

Inc.777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New 

York 10591, US; THURSTON, Gavin, c/o Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc.777 Old Saw Mill River Road, 

Tarrytown, New York 10591, US; GUO, Dayong, 9612 

W 116th Terrace, Overland Park, KS 66210, US 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  A01M 7/00 (2006.01) (11) 61087 B1 

(21) P-2020/1347 (22) 07.08.2015. 

(30) IT  27.11.2014.  PI20140025 U 

(86) WO 07.08.2015.   PCT/IB2015/056030 

(87) WO 02.06.2016.   WO 2016/083910 

(96) 07.08.2015.   15766631.4 

(97) 07.10.2020.   EP3255986 B   2020/41   EN 

(54) PRENOSNI UREĐAJ ZA KONTROLU 

ŠTETOČINA I ZAŠTITU OBLASTI OD 

PRISUSTVA INSEKATA 

PORTABLE APPARATUS FOR PEST CONTROL 

AND PROTECTION OF AREAS FROM THE 

PRESENCE OF INSECTS 

(73) FREEZANZ SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE, 

Via Fossa Nuova 104, 56038 Ponsacco (PI), IT 

(72) IACOPONI, Daniele, Via Fossa Nuova 104, 56038 

Ponsacco (PI), IT 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A01N 25/00 (2006.01)

 A61K 31/42 (2006.01)

 A61P 33/00 (2006.01) 

(11) 61048 B1 

(21) P-2020/1351 (22) 12.09.2012. 

(30) US  12.09.2011.  201161533308 P 

(96) 12.09.2012.   16187099.3 

(97) 26.08.2020.   EP3172964 B   2020/35   EN 

(54) PARAZITICIDNE KOMPOZICIJE KOJE 

SADRŽE IZOKSAZOLIN AKTIVNI AGENS, 

POSTUPAK I NJIHOVE PRIMENE 

PARASITICIDAL COMPOSITIONS COMPRISING 

AN ISOXAZOLINE ACTIVE AGENT, METHOD 

AND USES THEREOF 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH 

USA INC., 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500, Duluth, 

GA 30096, US 

(72) SOLL, Mark, D., 605 Newport Shore, Alpharetta, 

GA Georgia 30005, US; ROSENTEL, Joseph, K., 10675 

Branham Fields Road, Johns Creek, GA Georgia 30097, 

US; PATE, James, 582 County Road 579, Hampton, NJ 

New Jersey 08827, US; SHUB, Natalya, 2308 S. Front 

Street, Allentown, PA Pennsylvania 18103, US; 

TEJWANI-MOTWANI, Monica, 47 Putnam Road, 

Monmouth Junction, NJ 08852, US; BELANSKY, 

Carol, 292 West Colfax Ave, Roselle Park, NJ New 

Jersey 07204, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A01N 25/10 (2006.01)

 A01N 25/18 (2006.01)

 A01N 59/00 (2006.01)

 A01N 59/08 (2006.01)

 A01P 1/00 (2006.01) 

(11) 61077 B1 

(21) P-2020/1390 (22) 12.11.2019. 
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(30) US  13.11.2018.  201862760519 P 

(86) WO 12.11.2019.   PCT/US2019/060937 

(87) WO 22.05.2020.   WO 2020/102206 

(96) 12.11.2019.   19836870.6 

(97) 09.09.2020.   EP3672405 B   2020/37   EN 

(54) AGENSI I SISTEMI KOJI OSLOBAĐAJU 

ANTIMIKROBNI GAS I POSTUPCI NJIHOVE 

UPOTREBE 

ANTIMICROBIAL GAS RELEASING AGENTS AND 

SYSTEMS AND METHODS FOR USING THE SAME 

(73) CSP TECHNOLOGIES, INC., 960 West Veterans 

Boulevard, Auburn, Alabama 36832, US 

(72) PRATT, Jason, c/o CSP Technologies, Inc., 960 

West Veterans Boulevard, Auburn, Alabama 36832, US; 

FREEDMAN, Jonathan, R., c/o CSP Technologies, Inc., 

960 West Veterans Boulevard, Auburn, Alabama 36832, 

US; GUPTA, Deepti, S., c/o CSP Technologies, Inc., 

960 West Veterans Boulevard, Auburn, Alabama 36832, 

US; JOHNSTON, Michael, A., c/o CSP Technologies, 

Inc., 960 West Veterans Boulevard, Auburn, Alabama 

36832, US; BELFANCE, John, c/o CSP Technologies, 

Inc., 960 West Veterans Boulevard, Auburn, Alabama 

36832, US; SPANO, William, Frederick, c/o CSP 

Technologies, Inc., 960 West Veterans Boulevard, 

Auburn, Alabama 36832, US 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  A23D 9/00 (2006.01)

 A23C 15/04 (2006.01)

 A23C 15/16 (2006.01)

 A23D 9/04 (2006.01)

 A23G 3/34 (2006.01) 

(11) 61054 B1 

(21) P-2020/1368 (22) 04.09.2017. 

(30) FR  05.09.2016.  1658221 

(96) 04.09.2017.   17189148.4 

(97) 26.08.2020.   EP3289884 B   2020/35   FR 

(54) PREHRAMBENA KOMPOZICIJA NA BAZI 

MLEČNIH PROIZVODA I POSTUPAK NJENE 
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(74) RISTIĆ & MALEŠEVIĆ DOO, Makedonska 32, 

11000 Beograd 
 

(51)  A23J 1/14 (2006.01)

 A23J 3/16 (2006.01) 
(11) 61020 B1 
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PH ADJUSTED SOY PROTEIN ISOLATE AND USES 

(73) BURCON NUTRASCIENCE (MB) CORP., 1388 

Waller Avenue, Winnipeg, Manitoba R3T 1P9, CA 
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300 Central Street, FraminghamMA 01701, US; LEE, 

Heejin, 17 Cot Hill Rd,, Bedford, MA 01730, US; 

BOYKO, Jim, 138 Highland Avenue, AttleboroMA 

02703, US 
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(72) TOPALSKI, Mirko, Branka Radičevića 31,  

21000 Novi Sad, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 ,  

21000 Novi Sad 
 

(51)  G06F 3/14 (2006.01)

 G06T 5/00 (2006.01)

 G09G 5/00 (2006.01)

 G09G 5/10 (2006.01)

 H04N 19/40 (2014.01) 

(11) 61119 B1 

(21) P-2020/1431 (22) 06.12.2012. 

(30) US  06.12.2011.  201161567579 P 

US  23.07.2012.  201261674503 P 

US  20.09.2012.  201261703449 P 

(96) 06.12.2012.   19155297.5 

(97) 04.11.2020.   EP3514677 B   2020/45   EN 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK POBOLJŠANJA 

RAZMENE SLIKOVNIH PODATAKA 

BAZIRANIH NA PERCEPTUALNOJ 

NELINEARNOSTI OSVETLJENOSTI KROZ 

RAZLIČITA SVOJSTVA DISPLEJA 

DEVICE AND METHOD OF IMPROVING THE 

PERCEPTUAL LUMINANCE NONLINEARITY-

BASED IMAGE DATA EXCHANGE ACROSS 

DIFFERENT DISPLAY CAPABILITIES 

(73) DOLBY LABORATORIES LICENSING 

CORPORATION, 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, US 

(72) MILLER, Jon, Scott, c/o Dolby Laboratories Inc., 

4000 West Alameda Avenue, Suite 500, Burbank, CA 

91505-5300, US; DALY, Scott, c/o Dolby Laboratories 

Inc., 1275 Market Street, San Francisco, CA 94103, US; 

NEZAMABADI, Mahdi, 14 Palmer Drive, Moorestown, 

NJ 08057, US; ATKINS, Robin, c/o Dolby Laboratories, 

Inc., 432 Lakeside Drive, Sunnyvale, CA 94085-4703, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  G10L 21/00 (2013.01)

 G10L 15/20 (2006.01) 
(11) 61093 B1 

(21) P-2018/0383 (22) 27.03.2018. 

(43) 30.09.2019. 

(54) POSTUPAK UPRAVLJANJA NIVOOM 

ZVUKA U KABINI VOZILA 

THE SOUND LEVEL CONTROL PROCEDURE IN 

THE VEHICLE CABIN 

(73) RT-RK D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi 

Sad, RS 

(72) PAP, Ištvan, Sirmai Karolja 65, 21235 Temerin, 

RS; PAVKOVIĆ, Bogdan, Uroša Martinovića 8/26, 

11070 Beograd, RS; MARINKOVIĆ, Vladimir, 

Fruškogorska 31, 21000 Novi Sad, RS; SUBOTIĆ, 

Miloš, Vojvode Stepe 3/2, 22000 Sremska Mitrovica, RS 
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(51)  H01C 7/102 (2006.01)

 H01C 7/12 (2006.01) 
(11) 61022 B1 

(21) P-2020/1341 (22) 25.08.2018. 

(30) US  27.10.2017.  201715795986 

(96) 25.08.2018.   18190872.4 

(97) 12.08.2020.   EP3413320 B   2020/33   EN 

(54) UREĐAJ PRENAPONSKE ZAŠTITE SA VIŠE 

VARISTORSKIH VAFERA 

OVERVOLTAGE PROTECTION DEVICE 

INCLUDING MULTIPLE VARISTOR WAFERS 

(73) RIPD RESEARCH AND IP DEVELOPMENT 

LTD., 66 Akropoleos Avenue, Strovolos, 2012 Nicosia, CY 

(72) TAVCAR, Tine, Kamnikarjeva Ulica 17, 1291 

Skofljica, SI; RUSTJA, Sasa, Marinovseva Cesta 3a, 

1000 Ljubljana, SI; CHOROZOGLOU, Alexis, 

Samothrakis 2A, 66100 Drama, GR; PEPPAS, George, 3 

Sinopis Str., 66133 Drama, GR; XEPAPAS, Fotis, 13 

Redestou Str., 66132 Drama, GR; POLITIS, Zafiris, G., 

5, 25th Martiou Str., 14565 St. Stefanos, GR 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 
 

(51)  H01R 43/055 (2006.01) (11) 61021 B1 

(21) P-2020/1336 (22) 25.07.2017. 

(96) 25.07.2017.   17182955.9 

(97) 30.09.2020.   EP3435498 B   2020/40   DE 

(54) UREĐAJ ZA ZAMENU ALATA ZA 

KRIMPOVANJE, SISTEM KRIMP PRESE I 

POSTUPAK ZAMENE PRVOG ALATA ZA 

KRIMPOVANJE POSTAVLJENOG U POLOŽAJ 

ZA OBRADU U KRIMP PRESI DRUGIM 

ALATOM ZA KRIMPOVANJE 

CRIMP TOOL EXCHANGE DEVICE, CRIMPING 

PRESS SYSTEM AND METHOD FOR 

EXCHANGING A FIRST CRIMPING TOOL FIXED 

IN A PROCESS POSITION IN A CRIMPING PRESS 

RELATIVE TO A SECOND CRIMPING TOOL 

(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6, 6036 

Dierikon, CH 

(72) DELLA TORRE, Marco, Edisriederstrasse 61, 6072 

Sachseln, CH; VIVIROLI, Stefan, Schiltmatthalde 25, 

6048 Horw, CH 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  H04L 12/715 (2013.01)

 H04L 12/28 (2006.01)

 H04L 12/46 (2006.01)

 H04L 12/58 (2006.01)

 H04L 29/06 (2006.01)

 H04L 29/08 (2006.01)

 H04L 29/12 (2006.01) 

(11) 61018 B1 

(21) P-2020/1300 (22) 27.10.2014. 

(30) US  25.10.2013.  201361962311 P 

US  06.01.2014.  201461923829 P 

(86) WO 27.10.2014.   PCT/US2014/062405 

(87) WO 30.04.2015.   WO 2015/061781 

(96) 27.10.2014.   14855509.7 

(97) 29.07.2020.   EP3172867 B   2020/31   EN 

(54) MREŽNA ARHITEKTURA SA FIKSNIM 

RUTIRANJEM 

NETWORK ARCHITECTURE WITH FIXED 

ROUTING 

(73) LI, Lei, 190 Townhouse, Hershey, PA 17033, US 

(72) LI, Lei, 190 Townhouse, Hershey, PA 17033, US 

(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,  

11000 Beograd 
 

(51)  H04N 19/52 (2014.01) (11) 61125 B1 

(21) P-2020/1445 (22) 02.11.2012. 

(30) US  04.11.2011.  201161555703 P 

(86) WO 02.11.2012.   PCT/FI2012/051070 

(87) WO 10.05.2013.   WO 2013/064749 

(96) 02.11.2012.   12845839.5 

(97) 07.10.2020.   EP2774375 B   2020/41   EN 

(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA VIDEO 

KODIRANJE 

METHOD AND APPARATUS FOR VIDEO CODING 

(73) NOKIA TECHNOLOGIES OY, Karakaari 7, 02610 

Espoo, FI 

(72) BICI, Mehmet, Oguz, Tammelan puistokatu 1-3 D 

46, 33500 Tampere, FI; LAINEMA, Jani, 

Kisakentänkatu 12 B 6, 33230 Tampere, FI; UGUR, 

Kemal, Lapintie 6D 25, 33100 Tampere, FI 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd 
 

(51)  H04N 19/70 (2014.01)

 H04N 19/105 (2014.01)

 H04N 19/11 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01)

 H04N 19/91 (2014.01) 

(11) 61146 B1 

(21) P-2020/1466 (22) 20.04.2012. 

(30) KR  24.10.2011.  20110108455 

(86) WO 20.04.2012.   PCT/KR2012/003078 

(87) WO 02.05.2013.   WO 2013/062193 

(96) 20.04.2012.   12843965.0 

(97) 16.09.2020.   EP2773118 B   2020/38   EN 

(54) POSTUPAK I APARAT ZA DEKODIRANJE 

SLIKE 

METHOD AND APPARATUS FOR IMAGE 

DECODING 

(73) INNOTIVE LTD, Hill Dickinson LLP The 

Broadgate Tower, 20 Primrose Street, London,  

EC2A 2EW, GB 

(72) PARK, Shin, Ji, 103-1301 Boramae Parkvill, 711 

Sindaebang 2-dong, Dongjak-gu, Seoul 156-855, KR 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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(51)  H04W 48/20 (2009.01)

 H04W 74/08 (2009.01) 
(11) 61059 B1 

(21) P-2020/1377 (22) 29.04.2014. 

(30) EP  06.05.2013.  13166650 

(86) WO 29.04.2014.   PCT/EP2014/058714 

(87) WO 13.11.2014.   WO 2014/180714 

(96) 29.04.2014.   14720143.8 

(97) 02.09.2020.   EP2995134 B   2020/36   EN 

(54) POSTUPAK ZA POBOLJŠANU 

SELEKCIJU/RESELEKCIJU ĆELIJA POMOĆU 

KORISNIČKE OPREME KOJA POKUŠAVA DA 

SE UTABORI U RADIO ĆELIJI JAVNE 

ZEMALJSKE MOBILNE MREŽE 

METHOD FOR AN IMPROVED CELL 

SELECTION/RESELECTION BY A USER 

EQUIPMENT TRYING TO CAMP ON A RADIO 

CELL OF A PUBLIC LAND MOBILE NETWORK 

(73) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-

Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(72) ZINGLER, Olaf, Dollendorfer Allee 6, 53227 

Bonn, DE; KLATT, Axel, Feldhamsterstr. 30, 50999 

Köln, DE 

(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28, 

11000 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  C07D 401/14 (2006.01)

 A61K 31/506 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 55929 B2 

(21) P-2017/0384 (22) 18.07.2006. 

(30) US  20.07.2005.  701405 P 

US  12.09.2005.  716214 P 

(96) 18.07.2006.   10173956.3 

(97) 01.02.2017.   EP2284167 B   2017/05   EN 

(54) KRISTALNI OBLICI 4-METIL-N-[3-(4-

METIL-IMIDAZOL-1-IL)-5-TRIFLUOROMETIL-

FENIL]-3-(4-PIRIDIN-3-IL-PIRIMIDIN-2-

ILAMINO)-BENZAMIDA 

CRYSTALLINE FORMS OF 4-METHYL-N-[3-(4-

METHYL-IMIDAZOL-1-YL)-5-

TRIFLUOROMETHYL-PHENYL]-3-(4-PYRIDIN-3-

YL-PYRIMIDIN-2-YLAMINO)-BENZAMIDE 

(73) NOVARTIS AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH 

(72) MANLEY, Paul, W., Bruggweg 12, 4144, 

Arlesheim, CH; SHIEH, Wen-Chung, 295 Timber Drive, 

Berkely Heights, NJ 07922, US; SUTTON, Paul, Allen, 

34 Irvington Road, Parsippany, NJ 07054, US; 

KARPINSKI, Piotr, H., 25 Terrace Parkway, Lincoln 

Park, NJ 07035, US; WU, Raeann, 2423 Rachel Terrace, 

Pine Brook, NJ 07058, US; MONNIER, Stéphanie, 6, Le 

Parc, 68190, Raedersheim, FR; BROZIO, Jörg, 

Spalentorweg 20, 4051, Basel, CH 

(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd 
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT 

(B1, B2) 
 

 

(51)  C07D 237/16 (2006.01)

 A61K 31/50 (2006.01)

 A61K 31/501 (2006.01)

 A61P 25/18 (2006.01)

 A61P 25/28 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 C07D 401/10 (2006.01)

 C07D 407/10 (2006.01) 

(11) 54515 B9 

(21) P-2016/0010 

(48) 31.12.2020. 

(22) 21.08.2012. 

 

 
 

(51)  C07D 471/10 (2006.01)

 A61K 31/444 (2006.01)

 A61P 3/04 (2006.01) 

(11) 52519 B9 

(21) P-2012/0423 

(48) 31.12.2020. 

(22) 20.06.2008. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/12 

Intellectual Property Gazette  2020/12 B 

ЗИС / RS / IPO 

 

53 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.11.2020. -15.12.2020. године: 

 

Патент број 49794 чији је носилац Mitković 

Milorad, Jovana Ristića 38, 18000 Niš, RS, престао је 

да важи дана 23.11.2020. године. 

 

Патент број 50449 чији је носилац 

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 

124, CH-4070 Basle, CH, престао је да важи дана 

13.12.2020. године. 

 

Патент број 51343 чији је носилац 

SMITHKLINE BEECHAM PLC, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да 

важи дана 17.11.2020. године. 

 

Патент број 51574 чији је носилац PFIZER 

PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton,CT 

06340, US, престао је да важи дана 24.11.2020. 

године. 

 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.05.2020. -15.06.2020. године: 

 

Патент број 50088 чији је носилац  Belča Ivan, 

Grčića Milenka 133, 11000 Beograd, RS; Zeković 

Ljubiša, Dimitrija Tucovića 166, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 31.05.2020. године. 

 

Патент број 50693 чији је носилац UNI-

PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL, 

14th Km, National Road 1,145 64 Kifissia  , GR, 

престао је да важи дана 15.06.2020. године. 

 

Патент број 50784 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchatel, CH, престао је да важи дана 10.06.2020. 

године. 

 

Патент број 51202 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 09.06.2020. 

године. 

 

Патент број 51573 чији је носилац EURO-

CELTIQUE S.A. , 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 

Luxembourg, LU, престао је да важи дана 02.06.2020. 

године. 

Патент број 51627 чији је носилац SUVEN 

LIFE SCIENCES LIMITED, Serene Chambers, Road 

No. 7, Banjara Hills , Hyderabad 500 034 (Andra 

Pradesh), IN, престао је да важи дана 10.06.2020. 

године. 

 

Патент број 51818 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 08.06.2020. 

године. 

 

Патент број 52407 чији је носилац Bristol-

Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH, престао је 

да важи дана 21.05.2020. године. 

 

Патент број 52599 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 52761 чији је носилац 

GRABAREVIĆ, Robert, Artura Munka br. 11, 24000 

Subotica, RS, престао је да важи дана 01.06.2020. 

године. 

 

Патент број 52952 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 07.06.2020. 

године. 

 

Патент број 53576 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 18.05.2020. 

године. 

 

Патент број 53871 чији је носилац IVAX 

PHARMACEUTICALS IRELAND, Unit 301 Industrial 

Park, Waterford, IE; NORTON WATERFORD, Unit 

301 Industrial Park, Waterford, IE; TEVA 

PHARMACEUTICALS IRELAND, Unit 301 Industrial 

Park, Waterford, IE, престао је да важи дана 

19.05.2020. године. 

 

Патент број 53885 чији је носилац IVAX 

PHARMACEUTICALS IRELAND, Unit 301 Industrial 

Park, Waterford, IE; NORTON WATERFORD, Unit 

301 Industrial Park, Waterford, IE; TEVA 

PHARMACEUTICALS IRELAND, Unit 301 Industrial 

Park, Waterford, IE, престао је да важи дана 

19.05.2020. године. 



 

 

 

 

B 

Гласник интелектуалне својине  2020/12 

Intellectual Property Gazette  2020/12 

54 ЗИС / RS / IPO 

 

Патент број 54042 чији је носилац SAMBUSSETI, 

Antonio, Via San Predengo, 13, 26100 Cremona, IT, престао 

је да важи дана 23.05.2020. године. 

 

Патент број 54331 чији је носилац KRAUSS-

MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG, Krauss-

Maffei-Strasse 11, 80997 München, DE, престао је да 

важи дана 16.05.2020. године. 

 

Патент број 54640 чији је носилац NOVARTIS 

AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да 

важи дана 08.06.2020. године. 

 

Патент број 54742 чији је носилац FORUM 

PHARMACEUTICALS INC., 225 Second Avenue, 

Waltham, MA 02451, US, престао је да важи дана 

18.05.2020. године. 

 

Патент број 54790 чији је носилац ABBVIE 

BAHAMAS LTD., Sassoon House, Shirley Street & 

Victoria Avenue, New Providence, Nassau, BS, престао 

је да важи дана 11.06.2020. године. 

 

Патент број 54808 чији је носилац STOŠIĆ, 

Veroljub, Srpsko Grčkog Prijateljstva 47/2, 11306 

Grocka, RS, престао је да важи дана 14.06.2020. 

године. 

 

Патент број 54818 чији је носилац BASF SE, , 

67056 Ludwigshafen, DE, престао је да важи дана 

30.05.2020. године. 

 

Патент број 54957 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 31.05.2020. 

године. 

 

Патент број 54958 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 31.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55130 чији је носилац 

UNIVERZITET U BEOGRADU, Studentski trg 1, 

11000 Beograd, RS; INSTITUT ZA PROUČAVANJE 

LEKOVITOG BILJA "DR JOSIF PANČIĆ", Tadeuša 

Košćuška 1, 11000 Beograd, RS; EKONOMSKI 

INSTITUT,  Kralja Milana 16, 11000 Beograd, RS; 

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU, 

Bulevar dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, RS, престао 

је да важи дана 27.05.2020. године. 

 

Патент број 55131 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 31.05.2020. 

године. 

Патент број 55134 чији је носилац HAMLET 

PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens, DK, 

престао је да важи дана 16.05.2020. године. 

 

Патент број 55150 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 05.06.2020. 

године. 

 

Патент број 55175 чији је носилац WINKLER 

+ DÜNNEBIER GMBH, Sohler Weg 65, 56564 

Neuwied, DE, престао је да важи дана 24.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55285 чији је носилац ARVEN 

ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Balabandere Cad. 

Ilac Sanayi Yolu, No: 14 Istinye, Istanbul 34460, TR, 

престао је да важи дана 25.05.2020. године. 

 

Патент број 55290 чији је носилац BERLON 

INTERNATIONAL LIMITED, Milton Park, Stroude 

Road,  , Egham, Surrey, TW20 9EL, UK, престао је да 

важи дана 27.05.2020. године. 

 

Патент број 55340 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55380 чији је носилац 

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYOU "FUSION PHARMA" 

territory of the Skolkovo innovation center, Nobelya st. 

7, Moscow 143026, RU, престао је да важи дана 

30.05.2020. године. 

 

Патент број 55484 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55485 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55717 чији је носилац F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 

4070 Basel, CH, престао је да важи дана 11.06.2020. 

године. 

 

Патент број 55747 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 
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Патент број 55767 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55825 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55905 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH., Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 17.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55943 чији је носилац MERCK 

PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293 

Darmstadt, DE, престао је да важи дана 31.05.2020. 

године. 

 

Патент број 55992 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 20.05.2020. 

године. 

 

Патент број 56039 чији је носилац 

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old 

Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US, 

престао је да важи дана 15.06.2020. године. 

 

Патент број 56053 чији је носилац  

SERVALESA, S.L. , Pol. Ind. Ingruinsa Av. D. 

Jerónimo Roure, parc. 45, , 46520 Puerto Sagunto, 

Valencia, ES, престао је да важи дана 06.06.2020. 

године. 

 

Патент број 56476 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 56496 чији је носилац PROLONG 

PHARMACEUTICALS, LLC, 300 Corporate Court 

Suite B, South Plainfield, NJ 07080, US, престао је да 

важи дана 10.06.2020. године. 

 

Патент број 56545 чији је носилац RAAD, 

Michel, Friedrich-Ebert-Straße 9-11, 41352 

Korschenbroich, DE; ANTONI, Manuela, Friedrich-

Ebert-Straße 9-11, 41352 Korschenbroich, DE, престао 

је да важи дана 11.06.2020. године. 

 

Патент број 56582 чији је носилац MELIC, 

Jonathan, J., 30 Thorndyke Crescent, Whitby, Ontario 

L1M 1G4, CA, престао је да важи дана 01.06.2020. 

године. 

Патент број 56605 чији је носилац 

THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH, Koblenzer 

Strasse 141, 56626 Andernach, DE, престао је да важи 

дана 11.06.2020. године. 

 

Патент број 56617 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 17.05.2020. 

године. 

 

Патент број 56674 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, 

DE, престао је да важи дана 17.05.2020. године. 

 

Патент број 56678 чији је носилац 

ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао 

је да важи дана 28.05.2020. године. 

 

Патент број 56706 чији је носилац TODOROV, 

Todor, Dobrev, 12A, Cherveni eskadroni str., 9700 

Shumen, BG, престао је да важи дана 21.05.2020. 

године. 

 

Патент број 56771 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 17.05.2020. 

године. 

 

Патент број 56788 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH., Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, 

DE, престао је да важи дана 17.05.2020. године. 

 

Патент број 56799 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 17.05.2020. 

године. 

 

Патент број 56804 чији је носилац 

TACURION, 520 US Hwy 22, Suite 201, Bridgewater, 

NJ 08807-2410, US, престао је да важи дана 

12.06.2020. године. 

 

Патент број 56812 чији је носилац FORUM 

PHARMACEUTICALS INC., 225 Second Avenue, 

Waltham, MA 02451, US, престао је да важи дана 

18.05.2020. године. 

 

Патент број 56830 чији је носилац 

GRÜNENTHAL GMBH, Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 17.05.2020. 

године. 

 

Патент број 56856 чији је носилац 

GÜNENTHAL GMBH., Zieglerstrasse 6, 52078 

Aachen, DE, престао је да важи дана 17.05.2020. 

године. 
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Патент број 56954 чији је носилац 

EDIXOMED LIMITED, 10 Lochside Place Edinburgh 

Park, Edinburgh EH12 9RG, GB; FIRST WATER 

LIMITED, Hilldrop Lane Ramsbury, Marlborough 

Wiltshire SN8 2RB, GB; QUEEN MARY 

UNIVERSITY OF LONDON, Mile End Road, London 

E1 4NS, GB, престао је да важи дана 21.05.2020. 

године. 

 

Патент број 57128 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 31.05.2020. 

године. 

 

Патент број 57203 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 03.06.2020. 

године. 

 

Патент број 57241 чији је носилац IVETIĆ, 

Vladan, dr, Vidikovački venac 81, 11090 Beograd, RS; 

ŠKORIĆ, Mirko, dr, Obalskih radnika 4G, 11040 

Beograd, RS; STANKOVIĆ, Dragica, dr, Južni bulevar 

28/19, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

01.06.2020. године. 

 

Патент број 57436 чији је носилац MOOCALL 

LTD., Unit 33, Fashion City, Ballymount, Dublin 24, IE, 

престао је да важи дана 30.05.2020. године. 

 

Патент број 57456 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 57516 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 22.05.2020. 

године. 

 

Патент број 57562 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 21.05.2020. 

године. 

 

Патент број 57923 чији је носилац ELANCO 

TIERGESUNDHEIT AG, Mattenstr. 24A, 4058 Basel, 

CH, престао је да важи дана 11.06.2020. године. 

 

Патент број 58282 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 30.05.2020. 

године. 

 

Патент број 58294 чији је носилац BOLLHOFF 

OTALU S.A., Z.I. de l'Albanne, Rue Archimède, BP 68, 

73490 La Ravoire, FR, престао је да важи дана 

13.06.2020. године. 

 

Патент број 58618 чији је носилац SIAPRO 

HYDRO POWER GESMBH, Gastgebgasse 27, 1230 

Vienna, AT, престао је да важи дана 23.05.2020. 

године. 

 

Патент број 58694 чији је носилац INSERM 

(INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA 

RECHERCHE MÉDICALE), 101, rue de Tolbiac, 75013 

Paris, FR; UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE 

III, 118 route de Narbonne, 31400 Toulouse, FR; CENTRE 

HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, 2 rue 

Viguerie, 31059 Toulouse Cedex 9, FR, престао је да важи 

дана 07.06.2020. године. 

 

Патент број 58890 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 02.06.2020. 

године. 

 

Патент број 58914 чији је носилац 

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, ul. Golebia 24, 31-

007 Krakow, PL, престао је да важи дана 06.06.2020. 

године. 

 

Патент број 59039 чији је носилац NOVARTIS 

AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да 

важи дана 28.05.2020. године. 

 

Патент број 59117 чији је носилац ISUNZA, 

REBOLLEDO, Itzeder, Alejandro, Canela 140 A, Col. 

Granjas, Del. Miguel Hidalgo, 08400 México, D.F., MX, 

престао је да важи дана 27.05.2020. године. 

 

Патент број 59677 чији је носилац GENZYME 

CORPORATION, 50 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, US, престао је да важи дана 07.06.2020. 

године. 

 

Патент број 59923 чији је носилац 

BIOCELERE AGROINDUSTRIAL LTDA., Av. Pierre 

Simon de Laplace 965A, 13069-320 Campinas, BR, 

престао је да важи дана 13.06.2020. године. 

 

Патент број 60070 чији је носилац MAYR-

MELNHOF KARTON AG, Brahmsplatz 6, 1041 Wien, 

AT, престао је да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Патент број 60624 чији је носилац 

ORALDENT LIMITED, 6 Nene Road, Bicton Estate, 

Kimbolton, Cambridgeshire PE28 0LF, GB, престао је 

да важи дана 14.06.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.11.2020. -15.12.2020. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

50549 промењена је у CRETA FARM SOCIETE 

ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

TRADING AS CRETA FARM S.A., 15th km National 

Road Rethymnon-Heraklion Latzimas of Arcadi, 74100 

Rethymnon, GR; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54535 промењена је у OMV Downstream GmbH, 

Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wien, AT; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

55198 промењена је у SHIRE VIROPHARMA LLC., 

300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

55501 промењена је у NOVA EYE, INC., 41316 

Christy Street, Freemont, CA 94538, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56285 промењена је у SHIRE VIROPHARMA LLC, 

300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

58343 промењена је у SHIRE VIROPHARMA LLC., 

300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

58351 промењена је у SHIRE VIROPHARMA LLC., 

300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US; 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 50549 извршен је пренос на 

CRETA FARM FOODS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE 

ANONYME TRADING AS CRETA FARM FOODS 

S.A., 23rd km of National Road Athens - Lamia, 14568 

Kryoneri, Attica, GR; 

 

За патент бр. 52878 извршен је пренос на 

PETROVIĆ, Dragan, Maršala Tita 24, 11276 Jakovo, 

RSandPETROVIĆ, Biljana, Maršala Tita 24, 11276 

Jakovo, RS; 

 

За патент бр. 52878 извршен је пренос на 

PETROVIĆ, Dragan, Maršala Tita 24, 11276 Jakovo, 

RS;PETROVIĆ, Biljana, Maršala Tita 24, 11276 Jakovo, 

RSandPETROVIĆ,Ivan, Rade Končara 57/18, 11080 

Београд-Земун, RS; 

 

За патент бр. 53261 извршен је пренос на 

CRETA FARM FOODS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE 

ANONYME TRADING AS CRETA FARM FOODS 

S.A., 23rd km of National Road Athens - Lamia, 14568 

Kryoneri, Attica, GR; 

 

За патент бр. 53817 извршен је пренос на 

KOVAČEVIĆ, Stanko, Matije Gubca 23, 26000 

Pančevo, RS;MRAVIK, Lidia, Cetinjska 8, 23000 

Zrenjanin, RS;DRAGIĆ, Kristina, Cetinjska 8, 23000 

Zrenjanin, RSandMRAVIK, Marina, Jug Bogdana 

4A/20, 23101 Zrenjanin, RS; 
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ 

ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are 

revoked 
16.11.2020. -15.12.2020. године 

  

Eвропски патент EP1706106 и пријава на којој је 

он заснован, а који је уписан у Регистар патената под 

бројем 51195, носиоца BRUZZESE, Tiberio, Via Frua 

21/6, 20146 Milano, IT, нису имали дејства од почетка.  

 

Eвропски патент EP1642897 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 51110, носиоца LES LABORATOIRES 

SERVIER , 12, Place de La Défense, 92415 Courbevoie 

Cedex, FR, нису имали дејства од почетка.  

Eвропски патент EP1591445 и пријава на којој 

је он заснован, а који је уписан у Регистар патената 

под бројем 50655, носиоца RESOLUTION 

CHEMICALS LIMITED, Wedgwood Way, Stevenage, 

Hertfordshire SG1 4QT, GB, нису имали дејства од 

почетка.  
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

 

(21) SDZ-2020/0007 (11) 2020/0007 

(22) 18.11.2020. (13) I1 

(71) ABBVIE INC., 1 North Waukegan Road, 60064 IL, 

North Chicago, US 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd, RS 

(68) 56317 

(54) NOVA TRICIKLIČNA  JEDINJENJA 

(92) 515-01-00694-20-001  29/09/2020  RS 

(95) UPADACITINIB 
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ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / 

Refused Requests for the grant of the Supplementary Protection Cetifie 
 

 

(21) SDZ-2018/0005 

(22) 20.3.2018. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, , 

4058 Basel, CH 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O., 

Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 50498 

(54) NOVI FENIL-PROPARGILETARSKI DERIVATI 

(92) 321-01-1428/2017-11  28/09/2017  RS 

(95) KOMBINACIJA MANDIPROPAMIDA I 

ZOKSAMIDA U SVIM FORMAMA ZAŠTIĆENIM 

OSNOVNIM PATENTOM 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A01K 57/00 (2006.01) (11) 1680 U1 

(21) MP-2020/0071 (22) 27.10.2020. 

(54) UREĐAJ ZA HVATANJE ODBEGLIH 

ROJEVA PČELA 

DEVICE FOR CATCHING RUNAWAY SWARMS OF 

BEES 

(73) CVETINOVIĆ, Avram, Veljka Vlahovića 36/1, 

11550 Lazarevac, RS 

(72) CVETINOVIĆ, Avram, Veljka Vlahovića 36/1, 

11550 Lazarevac, RS 
 

(51)  B65D 81/02 (2006.01)

 B32B 27/10 (2006.01)

 B65D 55/02 (2006.01) 

(11) 1679 U1 

(21) MP-2020/0054 (22) 17.09.2020. 

(54) REAKTIVNA FOLIJA U VIDU 

SEGMENTIRANE TRAKE ZA PAKOVANJE 

POŠILJKI RAZLIČITIH VELIČINA 

REACTIVE FOIL IN THE FORM OF A SEGMENTED 

STRIP FOR PACKING SHIPMENTS OF DIFFERENT 

SIZES 

(73) ŽIVANOVIĆ, Sava, Cara Lazara 10,  

11000 Beograd, RS 

(72) ŽIVANOVIĆ, Sava, Cara Lazara 10, 11000 

Beograd, RS; RADOVANOVIĆ, Ivan, Radoja Dakića 

19/8, 11070 Novi Beograd, RS 

(74) MARKOVIĆ, Miodrag, S., advokat, Njegoševa 72, 

11000 Beograd 
 

(51)  C02F 1/74 (2006.01)

 A47G 19/12 (2006.01) 
(11) 1676 U1 

(21) MP-2020/0011 (22) 25.02.2019. 

(54) BOKAL ZA MEŠANJE VODE SA 

KISEONIKOM 

CONTAINER FOR MIXING WATER WITH 

OXYGEN 

(73) ANTIĆ, Saša, Hrizantema 10, 18300 Pirot, RS 

(72) ANTIĆ, Saša, Hrizantema 10, 18300 Pirot, RS 

 
 

(51)  E04B 5/00 (2006.01)

 E01C 7/14 (2006.01)

 E02D 27/01 (2006.01)

 E04B 1/00 (2006.01)

 E04B 2/00 (2006.01) 

(11) 1678 U1 

(21) MP-2020/0022 (22) 12.03.2020. 

(54) BETONSKI POVRŠINSKI NOSAČ ARMIRAN 

ZAVARENIM PRODUŽNO NOSEĆIM 

ARMATURNIM PANELOM 

CONCRETE SLAB REINFORCED WITH WELDED 

REINFORCED PANEL WITH LONGITUDINAL 

BEARING CAPACITY 

(73) SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050 Beograd, RS 

(72) SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050 Beograd, RS 
 

(51)  F04B 43/00 (2006.01) (11) 1682 U1 

(21) MP-2020/0064 (22) 15.10.2020. 

(54) POTISKIVAČ VODE 

WATER DISPLACER 

(73) KRAJČINOVIĆ, Borisav, Mitropolita Pavla 

Nenadovića 36, 11010 Beograd, RS 

(72) KRAJČINOVIĆ, Borisav, Mitropolita Pavla 

Nenadovića 36, 11010 Beograd, RS 
 

(51)  G01N 3/56 (2006.01) (11) 1681 U1 

(21) MP-2020/0059 (22) 08.10.2020. 

(54) UREĐAJ ZA EROZIONO ISPITIVANJE 

MATERIJALA ČVRSTIM ČESTICAMA 

DEVICE FOR EROSION TESTING OF MATERIALS 

BY SOLID PARTICLES 

(73) MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITET U 

BEOGRADU, Kraljice Marije  16, 11000 Beograd, RS 

(72) MASLAREVIĆ, Aleksandar, Sestara Grujić b.b., 

22313, Vojka, RS; BAKIĆ, Gordana, Jurija Gagarina 

69/25, 11070, Novi Beograd, RS; ĐUKIĆ, Miloš, Sime 

Igumanova 02/5/69, 11000, Beograd, RS; RAJIČIĆ, 

Bratislav, Vinogradski venac 027/12, 11030, Beograd, 

RS; MITROVIĆ, Nenad, Ivankovačka 25, 11000, 

Beograd, RS 
 

(51)  H02J 7/00 (2006.01) (11) 1677 U1 

(21) MP-2020/0061 (22) 05.10.2020. 

(54) UREĐAJ ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I 

MEHANIČKE ENERGIJE SA RADNOM 

AKUMULATORSKOM BATERIJOM 

DEVICE FOR PRODUCING ELECTRICAL AND 

MECHANICAL ENERGY WITH WORKING 

ACCUMULATOR BATTERY 

(73) TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 38220 

Kosovska Mitrovica, RS 

(72) TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 38220 

Kosovska Mitrovica, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.05.2020. -15.06.2020. године 

 

Mали патент број 1289 чији је носилац 

BAHUS DOO, Striško naselje bb, Striža, 35250 Paraćin, 

RS, престао је да важи дана 22.05.2020. године. 

 

Мали патент број 1546 чији је носилац 

STEVELIĆ, Milka, Vranići bb, 32205 Trbušani, RS, 

престао је да важи дана 08.06.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА МАЛИХ ПАТЕНАТА / Publications 

of Entered Changes in Patent Applications  
16.11.2020. -15.12.2020. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца малоог патента 

рег.број 1538 промењена је у KEMEKO DOO, 

Bulevar palih boraca 91/92 5, 14000 Valjevo, RS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAЛИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Petty Patents which are revoked 
од 16.11.2020. до 15.12.2020. године 

 

 

 

Мали патент број 1638 чији је носилац 

SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050 Beograd, RS 

оглашен је ништавим дана 19.09.2019.. године. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

патената -WIPO ST. 9 
Recommendation Concerning bibliographic Data on and relating to Patents - WIPO ST. 9 

 

Објава захтева  за проширење европских пријава патената 
Publication of Requests for the Extension of the effects of European Patent Applications 

 

Објава повучених захтева за проширење европских пријава патената 
Publication of withdrawn applications for the Ehtension of the effects of European Patent 

Applications 
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 

Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9 

 

 (51) Класификациона ознака по 

Међународној класификацији патената 

 Број објаве европске пријаве 

патента 

(23) Датум повлачења/одбијања захтева 

(30) Подаци о праву првенства међународне пријаве патента 

(86) Број и датум подношења међународне пријаве патента  

(96) Број европске пријаве патента, датум подношења и језик на којем је пријава поднета  

(87) Број и датум међународне објаве пријаве патента 

(97) Број објаве европске пријаве патента, датум објаве и језик на којем је пријава 

објављена 

(41) Датум када је податак постао доступан јавности 

(54) Назив проналаска на енглеском језику 

(71) Подаци о подносиоцу пријаве 

(72) Подаци о проналазачу 

(74) Подаци о пуномоћнику 

 

 ________________ 

 Међународне пријаве које се објављују према члану 21. Уговора о сарадњи у области пријава 

патената  (PCT Ugovor) у смислу става 1. члана 158. Европске патентне конвенције (EURO-

PCT  prijave) означене су звездицом. 

________________ 

У овом броју Гласника објављујемо:  
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију  и објаве 

повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO 
Patent Bulletin бр. 48/2020 – 51/2020  (25.11.2020 до 16.12.2020.). 

 
________________ 

Више података о пријавама можете наћи у  European Patent Bulletin (службено гласило 

Европског  патентног завода) у склопу INID кода (97) 
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА 

ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A01P    1/00 (2006.01)  (11) EP 3170396 A1 

 A61K   47/34 (2017.01) 

 A61K   47/10 (2017.01) 

 A61K   31/365(2006.01) 

 A61L   15/00 (2006.01) 

 A61K    9/20 (2006.01) 

 A61K    8/02 (2006.01) 

 A01N   59/16 (2006.01) 

 A01N   43/54 (2006.01) 

 A01N   31/02 (2006.01) 

(23) 16.07.2020. 

(30) US 19.02.2007. 890535 P 

(96) EP 16202292.5   19.02.2008.   EN 

(97) EP 3170396   24.05.2017.   201721   EN 

(54) COMPOSITIONS FOR TREATING 

BIOFILMS AND METHODS FOR USING SAME 
(71) PLUROGEN THERAPEUTICS, LLC, 3724a 

Thomas Point Road, Annapolis, MD 21403, US 

(72) RODEHEAVER, GEORGE, 845 Carlins Way, 

Charlottesville, VA Virginia 22903, US 

KATZ, ADAM, 3411 SW 92nd St, GainesvilleFL. 

32608, US 

(74) MURGITROYD & COMPANY, Murgitroyd 

House 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A01P    3/00 (2006.01)  (11) EP 2319320 A1 

(23) 03.06.2020. 

(30) EP 20.09.2007. 07116844 

(96) EP 10179852.8   16.09.2008.   EN 

(97) EP 2319320   11.05.2011.   201119   EN 

(54) COMBINATIONS COMPRISING A 

FUNGICIDAL STRAIN AND AT LEAST ONE 

ADDITIONAL FUNGICIDE 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP, 800 North 

Lindbergh Boulevard, St. Louis MO 63167, US 

(72) SCHÖFL, ULRICH, 100 Hoboken Court, Apex, 

NC 27523, US 

SCHERER, MARIA, Hermann-Jürgens-Strasse 30, 

76829 Landau, DE 

HADEN, EGON, Bayernstrasse 55, 67061 

Ludwigshafen, DE 

(74) BIP PATENTS, c/o Bayer Intellectual Property 

GmbH Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61B    5/055 (2006.01)  (11) EP 2146631 A1 * 

 A61B    5/05 (2006.01) 

 A61B    6/00 (2006.01) 

(23) 03.07.2020. 

(30) US 13.04.2007. 923385 P 

(86) PCT/US2008060092   11.04.2008.   EN 

(96) EP 08745653.9   11.04.2008.   EN 

(87) WO2008128088   23.10.2008.   200843 

(97) EP 2146631   27.01.2010.   201004   EN 

(54) SYSTEMS AND METHODS FOR TISSUE 

IMAGING 
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

MICHIGAN, 3003 South State Street, Ann Arbor, MI 

48109-1280, US 

(72) ROSS, BRIAN, D., 2410 Foxway, Ann Arbor, 

MI 48105, US 

REHEMTULLA, ALNAWAZ, 3003 South State Street, 

Ann Arbor, MI 48109-1280, US 

CHENEVERT, THOMAS, L., 3003 South State Street, 

Ann Arbor, MI 48109-1280, US 

MEYER, CHARLES, R., 3003 South State Street, Ann 

Arbor, MI 48109-1280, US 

LEE, KUEI, C., 3003 South State Street, Ann Arbor, MI 

48109-1280, US 

PIENTA, KENNETH, 3003 South State Street, Ann 

Arbor, MI 48109-1280, US 

HUSSEIN, MAHA, 3003 South State Street, Ann Arbor, 

MI 48109-1280, US 

SCHOTT, ANN, 3003 South State Street, Ann Arbor, 

MI 48109-1280, US 

(74) GLAWE, DELFS, MOLL, Partnerschaft mbB 

von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91, 

20103 Hamburg, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/06 (2006.01)  (11) EP 2299976 A2 * 

 A61P   27/16 (2006.01) 

 A61K   31/045(2006.01) 

 A61K    9/16 (2006.01) 

 A61K   47/34 (2006.01) 

 A61K   47/38 (2006.01) 

 A61K    9/127 (2006.01) 

(23) 01.07.2020. 

(30) US 22.12.2008. 140033 P 

 US 13.03.2009. 160233 P 

 US 30.03.2009. 164812 P 

 GB 24.04.2009. 0907070 

 US 30.04.2009. 174421 P 

 US 16.07.2009. 504553 

(86) PCT/US2009067552   10.12.2009.   EN 

(96) EP 09835529.0   10.12.2009.   EN 

(87) WO2010074992   01.07.2010.   201026 

(97) EP 2299976   30.03.2011.   201113   EN 
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(54) CONTROLLED RELEASE AURIS 

SENSORY CELL MODULATOR COMPOSITIONS 

AND METHODS FOR THE TREATMENT OF 

OTIC DISORDERS 
(71) OTONOMY, INC., 4796 Executive Drive, San 

Diego, CA 92121, US 

;THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, 1111 Franklin Street, 12th Floor, 

Oakland, CA 94607, US 

(72) LICHTER, JAY, P.O. Box 676244, Rancho Santa 

FeCalifornia 92067, US 

VOLLRATH, BENEDIKT, 4704 Niagara Avenue, San 

DiegoCalifornia 92107, US 

TRAMMEL, ANDREW, M., 12485 South Alden Circle, 

OlatheKansas 66062, US 

DURÓN, SERGIO, G., 1605 Neale Street, San 

DiegoCalifornia 92103, US 

PIU, FABRICE, 11859 Stonedale Ct., San 

DiegoCalifornia 92131, US 

DELLAMARY, LUIS, A., 829 Quiet Hills Dr, San 

MarcosCalifornia 92069, US 

YE, QIANG, 7395 Mannix Court, San DiegoCalifornia 

92129, US 

LEBEL, CARL, 23256 Mariposa de Oro St., 

MalibuCalifornia 90265, US 

SCAIFE, MICHAEL, CHRISTOPHER, 60 Marvin 

Avenue, Los AltosCalifornia 94022, US 

HARRIS, JEFFREY, P., 7717 Sierra Mar Drive, La 

JollaCalifornia 92037, US 

(74) MEWBURN ELLIS LLP, Aurora Building 

Counterslip, Bristol BS1 6BX, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/14 (2006.01)  (11) EP 1968586 A2 * 

 A61K    9/20 (2006.01) 

 A61K    9/24 (2006.01) 

 A61K    9/52 (2006.01) 

 A61K    9/54 (2006.01) 

 A61K    9/50 (2006.01) 

(23) 01.07.2020. 

(30) US 08.12.2005. 748660 P 

 US 05.05.2006. 798109 P 

(86) PCT/US2006047040   08.12.2006.   EN 

(96) EP 06845116.0   08.12.2006.   EN 

(87) WO2007067770   14.06.2007.   200724 

(97) EP 1968586   17.09.2008.   200838   EN 

(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS 

AND METHODS FOR IMPROVED BACTERIAL 

ERADICATION 
(71) SHIONOGI INC., 300 Campus Drive, Florham 

Park, NJ 07932, US 

(72) FLANNER, HENRY, H., 19 Dellcastle Court, 

Montgomery Village, MD 20880, US 

GUTTENDORF, ROBERT, J., 12204 McDonald Chapel 

Dr., Gaithersburg, MD 20878, US 

 

CLAUSEN, SUSAN, P., 11204 Jeffro Ct., Ijamsville, 

MD 21754, US 

TREACY, DONALD, 16905 Old Saw Mill Road, 

Woodbine, MD 21797, US 

BURNSIDE, BETH, A., 5404 Huntington Parkway, 

Bethesda, MD 20814, US 

(74) WALCHER, ARMIN, Louis, Pöhlau, Lohrentz 

Patentanwälte Postfach 30 55, 90014 Nürnberg, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K    9/14 (2006.01)  (11) EP 1969134 A1 * 

 A61K    9/20 (2006.01) 

 A61K    9/24 (2006.01) 

 A61K    9/52 (2006.01) 

 A61K    9/54 (2006.01) 

 A61K    9/50 (2006.01) 

(23) 01.07.2020. 

(30) US 04.12.2006. 633315 

 US 06.12.2006. 634633 

(86) PCT/US2006047107   08.12.2006.   EN 

(96) EP 06847542.5   08.12.2006.   EN 

(87) WO2008069806   12.06.2008.   200824 

(97) EP 1969134   17.09.2008.   200838   EN 

(54) MODIFIED RELEASE AMOXICILLIN 

PRODUCTS 
(71) SHIONOGI INC., 300 Campus Drive, Florham 

Park, NJ 07932, US 

(72) TREACY, DONALD, 16905 Saw Mill Road, 

Woodbine, MD 21797, US 

POTTS, ALAN R., 10456 Carlyn Ridge Road, 

Damascus, MD 20872, US 

FLANNER, HENRY H., 19 Dellcastle Court, 

Montgomery Village, MD 20880, US 

BURNSIDE, BETH A., 5404 Huntington Parkway, 

Bethesda, MD 20814, US 

TOLLE-SANDER, SANNA, 11134 Rutledge Drive, 

North Potomac, MD 20878, US 

CLAUSEN, SUSAN P., 11204 Jeffro Ct., Ijamsville, 

MD 21754, US 

(74) WALCHER, ARMIN, Louis, Pöhlau, Lohrentz 

Patentanwälte Postfach 30 55, 90014 Nürnberg, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   31/4412(2006.01)  (11) EP 2505199 A1 

 A61P   11/00 (2006.01) 

(23) 16.06.2020. 

(30) US 10.11.2008. 113107 P 

 US 22.04.2009. 428393 

 US 27.07.2009. 228943 P 

 US 03.09.2009. 553292 

(96) EP 12166073.2   06.11.2009.   EN 

(97) EP 2505199   03.10.2012.   201240   EN 

(54) MODIFIED PIRFENIDONE TREATMENT 

FOR PATIENTS WITH ATYPICAL LIVER 

FUNCTION 
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(71) INTERMUNE, INC., 1 DNA Way, South San 

Francisco, CA 94080-4990, US 

(72) BRADFORD, WILLIAMSON ZIEGLER, PO 

Box 1864, Wilson, WY 83014, US 

SZWARCBERG, JAVIER, 2173 Bunker Hill Drive, San 

Mateo, CA 94402, US 

(74) POTTER CLARKSON, The Belgrave Centre 

Talbot Street, Nottingham NG1 5GG, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61L   15/00 (2006.01)  (11) EP 2279012 A1 * 

 A61L   15/28 (2006.01) 

(23) 30.06.2020. 

(30) US 02.05.2008. 49831 P 

(86) PCT/US2009002723   01.05.2009.   EN 

(96) EP 09739250.0   01.05.2009.   EN 

(87) WO2009134447   05.11.2009.   200945 

(97) EP 2279012   02.02.2011.   201105   EN 

(54) WOUND DRESSING DEVICES AND 

METHODS 
(71) PROVIDENCE HEALTH SYSTEM-OREGON 

D/B/A PROVIDENCE ST. VINCENT MEDICAL 

CENTER, 5251 N.E. Gilsan, Building A, 3rd Floor, 

Portland, OR 97213, US 

(72) LUCCHESI, LISA, 15802 NW Graf Street, 

Portland, OR 97229, US 

XIE, HUA, 17240 Sw Watercrest Court, Beaverton, OR 

97006, US 

(74) POTTER CLARKSON, The Belgrave Centre 

Talbot Street, Nottingham NG1 5GG, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  231/12 (2006.01)  (11) EP 2527329 A1 

 A61K   31/415(2006.01) 

 A61P    7/00 (2006.01) 

(23) 30.06.2020. 

(30) US 18.05.2006. 801789 P 

 US 02.04.2007. 921318 P 

(96) EP 12162245.0   17.05.2007.   EN 

(97) EP 2527329   28.11.2012.   201248   EN 

(54) CRYSTALLINE FORMS AND PROCESSES 

FOR THE PREPARATION OF PHENYL-

PYRAZOLES USEFUL AS MODULATORS OF 

THE 5-HT2A  SEROTONIN RECEPTOR 
(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC., 6154 

Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, US 

(72) GHARBAOUI, TAWFIK, 2340 Lomica Place, 

Escondido, CA 92029, US 

SENGUPTA, DIPANJAN, 9121 Togan Avenue, San 

Diego, CA 92129, US 

KRISHNAN, ASHWIN M., 11023 Cedarcrest Way, San 

Diego, CA 92121, US 

SHAH, NAINESH, 2 Sequoia Drive, Rensselaer, NY 

12144, US 

MACIAS, MARK, 11306 Polaris Drive, San Diego, CA 

92126, US 

HART, RYAN M., 5033 67th Street, San Diego, CA 

92115, US 

LALLY, EDWARD A., 230 Prospect Street, Apt. 14, La 

Jolla, CA 92037, US 

DUFFIELD, JONATHAN J., 3865 Albatross Street, No. 

10, San Diego, CA 92103, US 

(74) MEWBURN ELLIS LLP, Aurora Building 

Counterslip, Bristol BS1 6BX, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) C07D  413/12 (2006.01)  (11) EP 3395816 A1 

 C07D  231/12 (2006.01) 

 C07D  231/16 (2006.01) 

 C07D  403/12 (2006.01) 

 C07D  411/12 (2006.01) 

 A61K   31/42 (2006.01) 

 A61K   31/4192(2006.01) 

 A61K   31/427(2006.01) 

 A61K   31/454(2006.01) 

 A61P    7/02 (2006.01) 

 A61P    9/10 (2006.01) 

 A61P   25/00 (2006.01) 

(23) 14.07.2020. 

(30) US 18.05.2006. 801699 P 

(96) EP 18164223.2   17.05.2007.   EN 

(97) EP 3395816   31.10.2018.   201844   EN 

(54) ETHERS, SECONDARY AMINES AND 

DERIVATIVES THEREOF AS MODULATORS OF 

THE 5-HT2A SEROTONIN RECEPTOR USEFUL 

FOR THE TREATMENT OF DISORDERS 

RELATED THERETO 
(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC., 6154 

Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, US 

(72) TEEGARDEN, BRADLEY, 11933 Windom 

Peak Way, San Diego, CA 92131, US 

CHAPMAN, DENNIS, 4779 Ms. Ashmun Drive, San 

Diego, CA 92111, US 

DECAIRE, MARC, 10504 Caminito Alvarez, San 

Diego, CA 92126, US 

DOSA, PETER I., 324 Lily Pond Lane, Vadnais 

Heights, MN 55127, US 

FEICHTINGER, KONRAD, 3533 6th Avenue, Apt. 3, 

San Diego, CA 92103, US 

JAYAKUMAR, HONNAPPA, 5555 Porter Creek Road, 

San Diego, CA 92130, US 

STRAH-PLEYNET, SONJA, 12542 Darkwood Road, 

San Diego, CA 92129, US 

TRAN, THUY-ANH, 4833 Fairport Way, San Diego, 

CA 92130, US 

XU, JINGDONG, 11184 Visa Sorrento Parkway, No. 

304, San Diego, CA 92130, US 

(74) MEWBURN ELLIS LLP, Aurora Building 

Counterslip, Bristol BS1 6BX, GB 
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(51) C08F  297/04 (2006.01)  (11) EP 2050773 A1 * 

 C08F    8/04 (2006.01) 

 C08L   53/02 (2006.01) 

(23) 10.07.2020. 

(30) JP 08.08.2006. 2006216152 

 JP 08.08.2006. 2006216153 

(86) PCT/JP2007065420   07.08.2007.   JA 

(96) EP 07792089.0   07.08.2007.   JA 

(87) WO2008018445   14.02.2008.   200807 

(97) EP 2050773   22.04.2009.   200917   EN 

(54) HYDROGENATED BLOCK COPOLYMERS 

AND CROSSLINKING COMPOSITIONS 

CONTAINING THE SAME 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION, 

1-105, Kanda Jinbocho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, JP 

(72) KUSANOSE, YASUHIRO, c/o Asahi Kasei 

Kabushiki Kaisha1-2, Yurakucho 1-chomeChiyoda-ku, 

Tokyo 100-8440, JP 

FUJIWARA, MASAHIRO, c/o Asahi Kasei Kabushiki 

Kaisha1-2, Yurakucho 1-chomeChiyoda-ku, Tokyo 100-

8440, JP 

SHIMIZU, DAISUKE, c/o Asahi Kasei Kabushiki 

Kaisha1-2, Yurakucho 1-chomeChiyoda-ku, Tokyo 100-

8440, JP 

(74) D YOUNG & CO LLP, 120 Holborn, London 

EC1N 2DY, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) F23G    5/16 (2006.01)  (11) EP 2100078 A1 * 

(23) 01.07.2020. 

(30) IS 07.12.2006. 8577 

(86) PCT/IS2007000022   07.12.2007.   EN 

(96) EP 07827613.6   07.12.2007.   EN 

(87) WO2008068781   12.06.2008.   200824 

(97) EP 2100078   16.09.2009.   200938   EN 

(54) BATCH WASTE GASIFICATION PROCESS 
(71) WTE WASTE TO ENERGY CANADA, INC., 

2267 West 10th Avenue, Vancouver, BC V6K 2J1, CA 

;NATIONWIDE PLANT HIRE LIMITED, 51 Water 

Street, RadcliffeManchesterM26 3DE, GB 

(72) WTE WASTE TO ENERGY CANADA, INC., 

2267 West 10th Avenue, Vancouver, BC V6K 2J1, CA 

NATIONWIDE PLANT HIRE LIMITED, 51 Water 

Street, RadcliffeManchesterM26 3DE, GB 

(74) ARNASON FAKTOR, Intellectual Property 

Consulting Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, IS 
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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 
(300) Data relating to priority under the Paris Convention 

Датум објаве пријаве жига (442) Date of making information available to the public 

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

класификацији роба и услуга 
(511) List of goods and services according the Nice 

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

према Бечкој класификацији 
(531) Description of figurative elements of the marks 

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

Назнака о природи или врсти знака (550) Indication relating to the nature or kind of mark 

Назначење да се ради о пријави колективног или 

жига гаранције 
(551) Indication to the effect that the mark is a collective 

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

Информација о затраженим бојама на знаку (591) Information concerning the colors claimed 

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига (730) Name and address of the applicant or the holder of 

the registration 

Име и адреса носиоца жига (732) Name and address of the holder of the registration 

Име и адреса пуномоћника (740) Name and address of the representative 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2020-105 (220) 29.01.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) DARKO ŠURLAN PR, SAMOSTALNA 

RADNJA DESTILERIJA ŠURLAN, NOVI 

KOZARCI, Здравка Челара 17, Нови Козарци, 

Општина Кикинда, RS 

(740) Адвокат Милош Ристић, Краљевића Марка 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 24.01.05; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.17; 27.05.21; 29.01.07  

(591) браон.  

(511) 33  алкохолна пића која садрже воће.   
 

(210) Ж- 2020-416 (220) 13.03.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Sangreen Pharm d.o.o., Цара Лазара 5-7,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.14; 27.05.01  

(591) зелена и наранџаста  

(511) 3  ароматерапијска уља; ароматерапијске 

креме; ароматерапијски лосиони; ароматерапијски 

препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља; 

ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за 

купке; ароматичне траве за купање, нису за 

медицинске потребе; балзами за косу; балзами за 

усне; балзами, осим за медицинске сврхе; биљни 

екстракти за козметичке намене; боје за косу; влажне 

козметичке марамице; влажне марамице за бебе за 

козметичке потребе;водоотпорна средства за 

заштиту од сунца; гелови за избељивање зуба; гелови 

за козметичку употребу; гелови за косу и пене за 

косу; гелови за купање; гелови за купање и 

туширање; гелови за сунчање [козметика]; гелови за 

тамњење коже; гелови за туширање; гелови за 

успоравање старења; гелови за успоравање старења за 

козметичке потребе; гелови за чишћење зуба; гелови и 

соли за купање и туширање, није за медицинске 

потребе; гелови, креме и уља за туширање; гелови 

након сунчања; дезодоранси за људску употребу; 

дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у 

спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело 

[парфимеријски производи]; дневне креме; емулзије за 

тело; етарска уља; етарска уља за употребу у 

ароматерапији; етерична уља биљног порекла; жвакаћа 

гума за избељивање зуба; зрнасти сапуни; кана 

[козметичка боја]; козметика; козметика за децу; 

козметичка млека, гелови и уља за потамњивање и 

употребу након сунчања; козметичка средства за 

заштиту коже од сунца; козметичке креме за кожу; 

козметичке креме за лице и тело; козметичке креме за 

учвршћивање коже око очију; козметичке креме и 

гелови за лице, руке и тело; козметичке креме, млека, 

лосиони, гелови и пудери за лице, руке и тело; 

козметички лосиони; козметички лосиони за кожу; 

козметички лосиони за косу; козметички лосиони за 

лице; козметички лосиони за негу коже; козметички 

лосиони за смањење појаве старачких пега и флека; 

козметички лосиони за сунчање; козметички пилинзи 

за тело; козметички препарати; козметички препарати 

за заштиту од сунца; козметички препарати за косу и 

теме; козметички препарати за купке и туширање; 

козметички препарати за негу коже; козметички 

препарати за негу лица; козметички препарати за негу 

ноктију; козметички препарати за негу тела; 

козметички препарати за негу уста и зуба; козметички 

препарати за сузбијање поновног раста длака; 

козметички препарати за умањење бора за локалну 

фацијалну употребу; козметички препарати за 

учвршћивање груди; козметички препарати који 

садрже колеген; козметички производи за хидратацију 

лица; козметички производи у облику лосиона; 

козметички производи у облику млека, лосиона и 

емулзија; козметички пудери, креме и лосиони за лице, 

руке и тело; козметички сапуни; креме за заштиту од 

сунца; креме за избељивање зуба; креме за кожу; креме 

за косу; креме за купање; креме за лице; креме за негу 

косе; креме за негу тела; креме за очи; креме за руке; 

креме за самопотамњивање; креме за сунчање; креме за 

тело [козметика]; креме за туширање; креме и 

препарати након сунчања; креме против бора; креме 

против старачких пега; креме, уља, лосиони и 

препарати за чишћење и хидратацију; крем-сапуни; 

лосиони за бебе [тоалетни производи]; лосиони за 

заштиту од сунца; лосиони за јачање косе; лосиони за 

косу; лосиони за купање; лосиони за лице и негу тела; 
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лосиони за негу косе; лосиони за хидратацију коже 

[козметички]; лосиони за хидратацију тела 

[козметички]; лосиони за чишћење зуба; лосиони, 

креме и препарати за негу лица, тела, коже главе, 

ноктију и косе; лосиони након сунчања; мирисни 

сапуни; мицеларна вода; млека након сунчања; млеко, 

гелови, лосиони и креме за скидање шминке; млеко за 

купање; млеко за лице и тело; млеко за сунчање 

[козметика]; млеко за тамњење коже; млеко за тело; 

млеко за хидратацију; млеко и лосиони за лице за 

козметичке потребе; немедицинска средства за 

испирање уста; немедицинска средства за прање руку; 

немедицинска средства за чишћење зуба; 

немедицинске зубне пасте; немедицинске креме за 

стопала; немедицинске креме за третман коже главе;  

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицински балзами за косу; 

немедицински лосиони за косу; немедицински лосиони 

за обнављање косе; немедицински лосиони за стопала; 

немедицински сапуни; немедицински тоалетни 

производи; ноћне креме; парфеми и тоалетне воде; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пасте за зубе; пасте за избељивање зуба; 

препарати за заштиту од сунца; препарати за купање и 

туширање; препарати за негу и чишћење косе; 

препарати за негу коже главе и косе; препарати за негу 

коже за уклањање бора; препарати за сунчање; 

препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца; 

препарати и супстанце за чишћење, рибање и 

полирање; препарати против знојења; препарати, 

укључујући креме, гелове и пене, за употребу пре, 

током и после бријања; производи за избељивање зуба; 

производи за негу тела и лепоту за козметичку 

примену; путер за тело; сапун; сапуни за кожу; сапуни 

за купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у 

облику гела; средства за чишћење за интимну личну 

хигијену, немедицинска; средства за чишћење зуба; 

средства за чишћење зуба и испирање уста; средства за 

чишћење зуба [пасте, гелови, течности]; средства за 

чишћење зуба у облику жвакаће гуме; течни производи 

за негу зуба; течни сапуни; уља за заштиту од сунца; 

уља за козметичку употребу; уља за косу; уља за 

купање; уља за купање и соли за купање; уља за 

масажу; уља за регенерацију косе; уља за сунчање 

[козметика]; уља за тамњење коже; уља за тело; уља и 

лосиони за масажу; уља након сунчања; хидратантне 

креме за употребу после сунчања; хидратантне креме, 

лосиони и гелови; хидратантни препарати; шампони.   

5  акаи прах као додатак исхрани; активни угаљ који 

се користи као противотров; антибактеријски гелови; 

антибактеријски сапуни; антибактеријски сапуни за 

кожу; антиоксиданси као додаци исхрани; 

беланчевине као дијететски додаци; биљна влакна, 

дијететска; биљне капсуле за повећање потенције 

код мушкараца; биљне таблете за лечење дијабетеса; 

биљни додаци искрани; биљни додаци исхрани у 

течном облику; биљни препарати; биљни лекови; 

биљни суплементи; витамини; витамини за бебе; 

витамини за децу; витамини за кућне љубимце; 

витамини за одрасле; витамини у облику гумених 

бомбона; витаминске капи; витаминске таблете; 

витаминске шумеће таблете; витамински додаци 

исхрани; витамински додаци у таблетама за справљање 

газираних напитака када се помешају са водом; 

витамински препарати; витамински препарати и 

супстанце; витаминско минерални дијететски додаци 

исхрани; витаминско минерални препарати; дијететска 

храна и пића прилагођена за медицинску примену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу 

у медицини или ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететске супстанце које садрже витамине, минерале и 

елементе у траговима, појединачно или у комбинацији; 

дијететски додаци исхрани; дијететски додаци исхрани 

за људе и животиње; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени 

производи прилагођени за медицинске потребе; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; додаци исхрани; додаци исхрани за контролу 

холестерола; додаци исхрани за људску употребу; 

додаци исхрани који садрже амино-киселине; додаци 

исхрани који садрже амино-киселине, минерале и 

елементе у траговима; додаци исхрани који садрже 

витамине; додаци исхрани који садрже екстракте 

гљива; додаци исхрани који садрже елементе у 

траговима; додаци исхрани који садрже минерале; 

додаци исхрани који садрже цинк; додаци исхрани који 

се првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани који 

се првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани 

који се првенствено састоје од магнезијума; додаци 

исхрани на бази спирулине; додаци исхрани намењени 

као додатак редовној исхрани или у корист здравља; 

додаци исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од магнезијума; додаци исхрани са 

хранљивим материјама који се првенствено састоје од 

цинка; додаци у виду пастила које садрже цинк; 

екстракти лековитог биља; ензими као додатак 

исхрани; јастучићи за чукљеве; једнократне дечије 

гаћице за одвикавање од пелена [пелене]; једнократне 

папирне пелене за инконтиненцију; канабис за 

медицинске намене; капсуле уља јетре бакалара; квасац 

као додатак исхрани; колострум као додатак исхрани; 

лековито биље у сушеном или конзервисаном облику; 

медицинске пасте за зубе; мешани витамински 

препарати; пастиле за грло; пастиле за грло на бази 

меда са биљним додацима; пелене за инконтиненцију; 

полен као додатак исхрани; пренатални витамини; 

препарати против болова; препарати против гљивица; 

препарати против дијабетеса; препарати против 

жуљева; препарати против мучнине у току вожње; 

прехрамбена влакна за лечење констипације; 

прехрамбена влакна за помоћ при варењу; природни 

додаци исхрани за лечење клаустрофобије; 



 

 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/12 

Intellectual Property Gazette  2020/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

73 

пробиотички додаци; пробиотички додаци исхрани; 

пробиотске бактеријске формулације за ветеринарску 

употребу; прополис као додатак исхрани; протеини као 

додатак исхрани; пчелињи полен за употребу као 

дијететски додатак исхрани; пшеничне клице као додатак 

исхрани; пшенични додаци исхрани; сојини протеини као 

додаци исхрани; стикови за ублажавање главобоље; 

суплементи калцијума; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; уље из јетре бакалара; уље од семена 

лана као додатак исхрани; хомеопатски лекови; 

хомеопатски суплементи; храна за бебе; храна за 

ентералну прехрану; храна за новорођенчад; храна за 

одојчад без лактозе; храна прилагођена дијабетичарима; 

хранљиве плочице као замена за оброк направњене за 

медицинску примену за особе које пролазе кроз 

медицинско лечење; дијететска влакна за употребу као 

састојци у производњи додатака исхрани.  
 

(210) Ж- 2020-440 (220) 18.03.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Merkenbureau Knijff & Partners B.V., 

Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX WEESP, NL 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

EVO 

(511) 34  сирови или произведени дуван; дуван за 

пушење, дуван за луле, дуван за ручно увијање, 

дуван за жвакање, снус; цигарете, штапићи дувана за 

пушење; производи дувана који се загревају; сви 

горе наведени производи изузев цигара; цигарилоса; 

резача за цигаре; држача за цигаре; упаљача за 

цигаре; футрола и кутија за цигаре; хјумидора за 

цигаре (кутије за цигаре опремљене овлаживачем).  
 

(210) Ж- 2020-497 (220) 26.03.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

as Nissan Motor Co.,Ltd.), No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan (а corporation 

organized and existing under the laws of Japan), JP 

(740)  "Карановић & Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 26.11.22; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела и сива  

(511) 9  рачунарски програми; рачунарски софтвер; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски софтвер, који се може преузимати; 

рачунарски софтвер за паметне телефоне; 

рачунарски апликативни софтвер, који се може 

преузимати; рачунарски апликативни софтвер за 

мобилне телефоне, преносиве мултимедијалне 

читаче (плејере) и таблет рачунаре; рачунарски 

софтвер за употребу приликом коришћења 

телекомуникационих услуга у возилима; рачунарски 

софтвер за приступање услугама навигације возила и 

услугама сигурности возила; електронске 

публикације, које се могу преузимати.   
 

(210) Ж- 2020-559 (220) 21.04.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Videobolt d.o.o. Beograd-Novi Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 10в/3/306,  

11070 Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Немања Жунић, Позоришни трг 7/6а, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 26.03.07; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна и бела  

(511) 41  монтажа видео снимака; производња видео 

записа; уређивање видео записа; производња аудио и 

видео записа; изнајмљивање аудио и видео записа; 

изнајмљивање звучних и видео снимака.   

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; развој рачунарских 

платформи; програмирање рачунарских анимација; 

дизајн анимација; софтвер у виду сервиса [SaaS].   
 

(210) Ж- 2020-581 (220) 29.04.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BDK ADVOKATI ADVOKATSKO 

ORTAČKO DRUŠTVO BEOGRAD, , Булевар краља 

Александра 28, 11000, Београд-Врачар, RS 

(540) 

One Place 

(511) 9  подаци  који  су  снимљени  и  који  се  могу  

преузети,  рачунарски  софтвер; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 
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рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

софтвер, снимљени.  

35  ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; компјутерско 

управљање подацима; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; прикупљање статистичких података; 

системација информација у компјутерским базама 

података.  

42  електронско похрањивање података; рачунарство 

у облаку; софтвер у виду сервиса [СааС]; чување 

резервне копије података ван мреже.  
 

(210) Ж- 2020-611 (220) 07.05.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Društvo sa ograničenom odgovornošću za 

trgovinu Smiljanić Pančevo, Моше Пијаде 117/8, 

26000, Панчево, RS 

(740) Адвокатска канцеларија Бојовић, Драшковић, 

Поповић и Партнери, Француска 27, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива, бела.  

(511) 17  азбест; азбест за употребу у производњи 

кочионих облога.   

18  актен ташна за документа; актен ташне.   
 

(210) Ж- 2020-657 (220) 13.05.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Andrea Affinito, Мутапова 32, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Душан Максимовић, Цара Уроша 26/5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

43  услуге обезбеђивања хране и пића.  

(210) Ж- 2020-735 (220) 25.05.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Марко Перишић, панонска 7, 25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 06.03.01; 06.03.05; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, плава, бела.  

(511) 32  воде [пића]; вода са глечера; вода обогаћена 

минералима [напици]; вода обогаћена витаминима 

[напици]; газирана вода; газирана безалкохолна 

пића; воћни сокови; воћни нектар [безалкохолни]; 

гази рана вода обогаћена витаминима [напици]; 

газирана минерална вода; дестилована вода за пиће; 

гуарана напици; газирани воћни сокови; газирана 

пића са воћним укусима; екстракти за производњу 

минералне воде с укусом, нису есенцијална уља; 

екстракти неферментисане шире; екстракти слада за 

производљу жестоких пића; екстракти хмеља за 

производњу пива; енергетска пића; залеђена газирана 

пића; занатско пиво; изворска вода; коле 

[безалкохолна пића]; лимунаде; мешани воћни 

сокови; минерална вода [пиће]; минералне и содне 

воде; минералне и содне воде и друга безалкохолна 

пића; напици за спортисте обогаћени протеинима; 

напици који садрже мешавине сокова воћа и поврћа; 

напици на бази воћа; напици на бази кокоса; напици 

на бази коле; напици на бази поврћа; напици 

обогаћени нутријентима; напици од грожђа, 

безалкохолни; напици од димњених [сувих] шљива; 

напици од лимуновог сока; напици од морске траве; 

напици од смрзнутог воћа; напици од сока алое вере; 

напици од сока од ананаса; напици од сока од јабуке; 

напици од сока од парадајза; напици од сока од 

поморанџе; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; негазирана вода; освежавајућа 

безалкохолна пића; основе за безалкохолне коктеле; 

основе за воћне сокове; слатко газирано пиће; сода 

вода; сокови од алое вере; сокови од морске траве; 

сокови од поврћа [пића]; сок од ананаса.   
 

(210) Ж- 2020-934 (220) 17.06.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE 
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(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд  

(540) 

 

(531) 17.01.08; 17.01.09; 26.01.17; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 29.01.01  

(591) розе (pantone 7635C)  

(511) 5  фармацеутски препарати; лекови; 

медицински препарати, нутријенти за посебне 

медицинске намене; дијететски нутријенти за 

медицинске намене; додаци исхрани за медицинске 

намене; препарати витамина и(ли)минерала.   
 

(210) Ж- 2020-936 (220) 17.06.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE 

(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд  

(540) 

 

(531) 17.01.08; 17.01.09; 26.01.17; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 29.01.01  

(591) наранџаста (pantone 144C)  

(511) 5  фармацеутски препарати; лекови; 

медицински препарати, нутријенти за посебне 

медицинске намене; дијететски нутријенти за 

медицинске намене; додаци исхрани за медицинске 

намене; препарати витамина и(ли)минерала.   
 

(210) Ж- 2020-937 (220) 17.06.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE 

(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд  

(540) 

 

 

(531) 17.01.08; 17.01.09; 26.01.17; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.06  

(591) жута (pantone 012C), сива (pantone хладно сива 11)  

(511) 5  фармацеутски препарати; лекови; 

медицински препарати, нутријенти за посебне 

медицинске намене; дијететски нутријенти за 

медицинске намене; додаци исхрани за медицинске 

намене; препарати витамина и(ли)минерала.   
 

(210) Ж- 2020-1003 (220) 23.06.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Фондација Алек Кавчић, Синђелићева 30, 

стан 5, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.22  

(511) 16  уџбеници у штампаној и електронској 

форми; штампани материјал; фотографије.  

35  оглашавање уџбеника и осталих наставних 

средстава.  

38  комуникације путем интернета између два и више лица.  

41  услуге које обухватају све врсте обучавања лица; 

услуге представљања ликовне или књижевне 

уметности у културне и образоване сврхе.   

42  услуге инжењера које се предузимају ради 

истраживања у научним и технолошким областима.   

45  услуге истраживања које се односе на сигурност 

појединца и група; услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима.   
 

(210) Ж- 2020-1031 (220) 24.06.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Иван Митровић and Марија Митровић, 

Осијечка 7, Београд, RS i Осијечка 7, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03  

(591) зелена.  

(511) 3  уља за козметичку употребу, уља за 

чишћење, тоалетна уља, млеко за чишћење за 

тоалетну употребу, препарати за чишћење.  
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10  апарати за естетску масажу, намештај посебно 

направљен за медицинску употребу.  

11  стерилизатори, стерилизатори ваздуха.  

35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање.  

41  образовне услуге, практична настава, 

организовање и вођење радионица, пренос знања и 

искуства, припрема и вођење симпозијума.  

44  нега лепоте, услуге салона лепоте, масажа.  
 

(210) Ж- 2020-1060 (220) 29.06.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Julieta doo, Кнегиње Зорке 2, 11000, Београд, RS 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.02; 24.01.09; 24.01.17; 24.09.12; 24.17.02; 

25.01.25; 27.05.03; 27.05.24; 27.07.23  

(511) 34  сирови дуван, цигаре, цигарете, сечени 

дуван, љути бурмут, прерађени дуван свих врста, 

шибице, луле за пушење дувана, држачи за луле, 

пепељаре, кутије за шибице, кутије за цигаре, 

овлаживачи ваздуха у кутијама за дуван и други 

предмети за пушаче.  
 

(210) Ж- 2020-1074 (220) 01.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV MAUVE TOUCH 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2020-1075 (220) 01.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(300) 34996  15.05.2020.  AD. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SMARTCORE INDUCTION 

SYSTEM 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упалјаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у цилју 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2020-1076 (220) 01.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(300) 34994  15.05.2020.  AD. 
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(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

SMARTCORE STICKS 

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2020-1096 (220) 03.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) GUANGZHOU TRENDS ELECTRONIC CO., 

LTD., Room 249-250, 2/F, Zhanwang Digital Plaza, 

No.8 Shipai West Road, Tianhe District, Guangzhou, CN 

(740) Relja Mirkov, advokat , "Karanovic & Partners" 

o.a.d., Resavska 23, 11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.03.23; 26.13.25; 27.05.01  

(511) 9  Торбе за лаптопове; апарати за обраду 

података; тастатуре за рачунаре; миш [рачунарска 

периферна опрема]; читачи [опрема за обраду 

података]; спојнице [опрема за обраду података]; 

подлоге за "мишеве"; апарати за интерну 

комуникацију; слушалице; звучници; материјали за 

електричне водове [жице, каблови]; пуњачи батерија.  

18  Имитација коже; школске торбе; ранчеви; торбе за 

куповину; кутије за визит карте; путне торбе; кожни 

поводци; џепни новчаници; ручне торбице; футроле за 

кључеве; кожни додаци за намештај; кишобрани.  

20  Канцеларијски намештај; столови; табуреи; 

постоља за рачунске машине; намештај; столови од 

метала; софе; столице; комоде; канцеларијски 

столови; ручна колица за компјутере [намештај]; 

канцеларијски столови за стајање.  
 

(210) Ж- 2020-1149 (220) 09.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Bugatti International S.A., 412F route d’Esch, 

1030 Luxembourg, LU 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.22  

(511) 8  ручни алати и справе [којима се ручно 

управља]; прибор за јело; хладно оружје; бријачи; 

бријачи, електрични или не-електрични; ножићи за 

бријаче, каишеви за оштрење бритве, футроле за 

бријаче, бритве, држачи за ножиће за бријаче, 

патроне са ножићима за бријаче, касете са ножићима 

за бријаче, кутије прилагођене за ножиће за бријаче.  

9  апарати и инструменти истраживачки, навигациони, 

аудиовизуелни, за откривање и инспекцију; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребе електричне енергије; инструменти за 

снимање, преношење, репродуковање или обрађивање 

звука, слике или података и апарати за 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 изузев магнетних ноциоса података и 

дискова за снимање звука; 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; електрични каблови, пуњачи, пуњачи 

батерија; преносиви пуњачи, станице за пуњење, 

кућишта за акумулаторе, кућишта прилагођена за 
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пуњаче батерија; слушалице, слушалице које се умећу 

у уши, кутије за слушалице, кабл адаптер за слушалице, 

јастучићи за слушалице,разделник за слушалице,сталци 

за слушалице; звучници,сталци за звучнике, системи 

звучника,каблови за звучнике, кућишта прилагођена за 

звучнике,кутије за звучнике, звучници са уграђеним 

појачалом; соундбар звучници (танки хоризонтални 

звучници), звучни системи високе верности звука, 

аудио-појачивачи,аудио каблови; аудио апарати; 

делови и опрема за аудио апарате; аудио плејери, аудио 

уређаји и радио пријемници, кућишта прилагођена за 

аудио апарате.  
 

(210) Ж- 2020-1198 (220) 17.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Bel Qistas doo, Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.03.15; 05.07.11; 05.07.22; 26.01.18; 

27.03.03; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.12; 27.05.21; 29.01.15  

(591) жута, плава, црвена, наранџаста и зелена.   

(511) 32  воћни сокови.   
 

(210) Ж- 2020-1206 (220) 21.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Јована Ђуровић, Др. Ивана Рибара 144,  

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(511) 25  еспадриле; женске ципеле; ципеле; женске 

сандале; сандале.   
 

(210) Ж- 2020-1264 (220) 29.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Sol de Janeiro IP, Inc., 551 Fifth Avenue Suite 

2030, New York, NY 10176,, US 

(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32, 

Београд 

(540) 

RIO RADIANCE 

 

(511) 3  крема за тело; средство за прање тела; 

пилинг за тело; маска за тело; мирисни спрејеви; 

мириси за личну употребу; крема за руке; крема за 

стопала; шминка за тело; производи за негу коже 

лица.  
 

(210) Ж- 2020-1281 (220) 30.07.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) TBK Bank, SSB, 12700 Park Central Drive, Suite 

1700, Dallas, Texas 75251, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Helping Transportation Triumph 

(511) 9  рачунарски софтвер и хардвер.  

36  банкарске услуге; финансијске услуге.  

42  рачунарске и технолошке услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1328 (220) 07.08.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Mint Pharm doo, новосадски пут 15/2 ,  

21400, Бачка Паланка, RS 

(540) 

Calmid 

(511) 5  дијететски додаци (додаци исхрани) за људе 

и животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1411 (220) 21.08.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

Батајнички друм б.б., Београд - Земун, RS 

(740) Адвокат др Иван Тодоровић, Змај Јовина 8-10, 

11000, Београд 

(540) 

Murgal 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2020-1412 (220) 21.08.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Јована Јаковљев Триван, Сарајевска 6, 21000 

Нови Сад, RS 

(540) 

ФРУШКОГОРСКА ТАЈНА 

(511) 29  месни екстракти; конзервисано, замрзнуто, 

сушено и кувано воће и поврће; желеи, џемови, 

компоти; јаја; млеко, сир, путер, јогурт и други 

млечни производи; уља и масти за исхрану; храна на 

бази меса, рибе, воћа или поврћа; напитке од млека 
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(у којима млеко преовлађује); замену за млеко, на 

пример, бадемово млеко, кокосово млеко, млеко од 

кикирикија, пиринчано млеко, сојино млеко; 

конзервисане печурке; махунарке и коштуњаво воће 

припремљено за људску исхрану; семенке 

припремљене за људску исхрану, без зачина и арома.   

32  безалкохолни напици; минералне и содне воде; 

воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.   

33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака; вина, појачана 

вина; јабуковача, крушковача; жестока пића, ликери; 

алкохолне есенције, алкохолни воћни екстракти, 

битери [горка алкохолна пића].   
 

(210) Ж- 2020-1481 (220) 03.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) May Cheong Toy Products Factory Limited, 

Unit 901-2, 9/F, East Ocean Centre, 98 Granville Road, 

Tsimshatsui East, Kowloon,, Hong Kong, HK 

(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4, 

11160, Београд 

(540) 

 

(531) 26.13.01; 27.01.25; 27.05.09; 27.05.17  

(511) 16  хартија, картон ; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; 

писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев 

намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев 

апарата); пластични материјали за паковање ; 

штампарска слова; клишеи.  

28  играчке, игре, игрице и друштвене игре; 

аутомобили играчке; возила играчке; умањени 

модели (минијатуре) аутомобила, умањени модели 

(минијатуре) возила; комплети за склапање 

умањених модела (минијатура) аутомобила и возила; 

Божићне играчке; образовне играчке; предшколске 

играчке; електронске играчке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; малопродаја, 

велепродаја и "онлајн" малопродаја играчака, игара, 

игрица и друштвених игара.  
 

(210) Ж- 2020-1491 (220) 07.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Vesna Pflege doo, Беодранска 27, 11060, 

Београд/Палилула, RS 

 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.13; 27.05.24; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) HEX:C458E1 RGB:198, 88, 225 CMYK: 0,13, 0, 

61, 0.00, 0,12  

(511) 39  390051 превоз путника.  
 

(210) Ж- 2020-1500 (220) 08.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) ZMART SOLUTION doo, Средачка 11/2, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.10; 19.03.03; 26.04.02; 26.04.22; 27.03.15; 

27.05.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) поред црне и беле приказана комбинација 

ЦМYК 80%, 34% , 40% , 5%  ЦМYК 51% , 1% , 98% , 0%  

(511) 16  карте 

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

36  финансијско управљање исплатама надокнаде за 

друге; обрада плаћања извршених платним 

картицама; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

страница.   
 

(210) Ж- 2020-1512 (220) 09.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Ракића 051/3, Земун, Београд, RS i 

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, 

11000, Београд 

(540) 

DEVITAL ACTIVE 

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 
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за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2020-1514 (220) 09.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Ракића 051/3, Земун, Београд, RS i 

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, 

11000, Београд 

(540) 

DEVITAL DIRECT 2000 

(511) 5  санитарни производи 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.  
 

(210) Ж- 2020-1523 (220) 10.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Месна заједница Прислоница, ,  

32214 Прислоница, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.09; 02.01.23; 26.01.14; 26.01.21; 27.01.12; 

28.05.00; 29.01.06  

(591) Pantone Cool Gray 1C и бела  

(511) 16  постери, огласни панои од папира или 

картона, бележнице нотеси, албуми, слике, 

штампани материјал, фасцикле за списе, оловке, 

новине, периодичне публикације, памфлети, 

каталози, фасцикле (канцеларијски материјал), 

књиге, коверте, штампани роковници, налив пера и 

хемијске оловке (канцеларијски прибор), календари, 

подметачи за чаше од папира, дописнице за најаву 

посебних догађаја, аташе мапе, летци, флајери, 

штампане музичке партитуре, транспаренти (банери) 

од папира.  

25  мајице, шалови, мараме.  

41  организовање такмичења, штампање текстова 

осим рекламних текстова, настава, обука, 

производња филмова који нису рекламни филмови, 

издавање књига, продукција представа, пружање 

услуга у области забаве и разоноде, организовање 

изложби за културне потребе, извођење представа 

уживо, организовање и вођење радионица (обука), 

онлајн издавање електронских књига и часописа, 

организовање и спровођење концерата.  
 

(210) Ж- 2020-1538 (220) 14.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju i promet 

lekova PharmaS doo, Beograd (Palilula), Viline vode 

bb, Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.09.25; 04.05.05; 27.05.09; 27.05.11; 

27.05.19; 29.01.14  

(591) црна, сива, зелена, наранџаста.  

(511) 5  витамини и витамински приправци; додаци 

исхрани који садрже витамине; додаци исхрани; 

храна за одојчад; дијететске супстанце за 

медицинске производе; хигијенски приправци за 

медицинске потребе; хигијенски приправци за 

медицинску употребу; хигијенски приправци и 

производи; фармацеутски производи и природна 

лековита средства; приправци за употребу као 

прехрамбени додаци за људе (медицински); 

фармацеутски приправци за људску примену; 

фармацеутски приправци за регулацију имуног 

система; фармацеутски препарати за превенцију 

болести имуног система; фармацеутски препарати за 

превенцију поремећаја имуног система; дијететски 

прехрамбени приправци прилагођени за медицинске 

потребе; додаци исхрани и дијететски приправци; 

дијететски прехрамбени производи за медицинске 

потребе; дијететски и хранљиви додаци; 

хомеопатски фармацеутски производи; 

фармацеутски приправци.  
 

(210) Ж- 2020-1539 (220) 15.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Biosilver doo, Рудничка 40, 21000, Нови Сад, RS 
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(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сивa  

(511) 3  хигијенски препарат.  

5  дезинфекционо средство.  

11  апарат за дезинфекцију.  

32  безалкохолни препарат.  

44  хигијенска заштита и нега лепоте.  
 

(210) Ж- 2020-1575 (220) 17.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, Карановић & Партнерс о.а.д., 

Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.03.01; 26.03.07; 26.03.10; 26.03.24  

(511) 9  батерије за електронске цигарете; батерије за 

електронске уређаје који се користе за загревање 

дувана, пуњачи за електронске уређаје који се 

користе за загревање дувана; УСБ пуњачи за 

електронске уређаје који се користе за загревање 

дувана; пуњачи за електронске цигарете који се 

користе у колима; пуњачи који се користе у колима 

за уређаје за загревање дувана; пуњачи за батерије за 

електронске цигарете.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; вишенаменске торбе од коже или имитације 

коже, актовке, торбе за ношење, џепни новчаници, 

новчаници, футроле, врећице, женске ташне, 

футроле за кључеве, футроле за кредитне картице, 

ознаке за пртљаг, ручне торбице; сандуци, кофери, 

путне торбе, путне торбе за одећу, руксаци, ранчеви, 

козметичке торбице; кишобрани, сунцобрани и 

штапови за ходање.  

35  услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје 

које се односе на производе за загревање дувана, 

електронске цигарете, електронске уређаје за 

пушење, електронске уређаје за загревање цигарета 

или дувана и њихове делове, уређаје за оралну 

вапоризацију, распршиваче за електронске цигарете 

и уређаје за пушење, пуњиве електронске кутије за 

цигарете, пуњаче и платформе за напајање за 

наведене производе, справе за гашење цигарета које 

се загревају и дуванске штапиће који се загревају, 

делове и опрему за наведене производе, течне 

никотинске растворе за електронске цигарете, замене 

за дуван (које нису за медицинску употребу), артикле 

за пушаче, заштитне кутије, декоративне навлаке и 

торбе за ношење електронских цигарета и 

електронских уређаја за пушење, прибор за 

чишћење, производе за домаћинство; услуге 

маркетиншког истраживања, истраживања тржишта, 

праћења тржишта, испитивање јавног мњења; 

управљање односима са клијентима; управљање 

корисничким услугама; услуге лојалности клијената; 

све ове услуге су искључиво повезане са 

електронским цигаретама, уређајима за загревање 

дувана, електронским уређајима за пушење и 

батеријама и пуњачима за батерије за електронске 

цигарете, уређајима за загревање дувана и 

електронским уређајима за пушење.  

37  одржавање и поправка електронских цигарета, 

уређаја за загревање дувана и електронских уређаја 

за пушење; одржавање и поправка батерија и пуњача 

за батерије за електронске цигарете, уређаја за 

загревање дувана и електронских уређаја за пушење; 

све ове услуге су искључиво повезане са 

електронским цигаретама, уређајима за загревање 

дувана, електронским уређајима за пушење и 

батеријама и пуњачима за батерије за електронске 

цигарете, уређајима за загревање дувана и 

електронским уређајима за пушење.  

41  услуге разоноде; организовање догађаја у 

културне и забавне сврхе; организовање културних 

активности.  
 

(210) Ж- 2020-1610 (220) 23.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., 

One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.21; 29.01.15 

 



 

 

 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/12 

Intellectual Property Gazette  2020/12 

82 ЗИС / RS / IPO 

 

(591) црвена, наранџаста, жута, зелена, плава, 

љубичаста  

(511) 2  боје и бајцеви; смесе за премазивање у виду боја.  
 

(210) Ж- 2020-1614 (220) 23.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Good Game Global d.o.o., Škrlčeva 39, 10000, 

Zagreb, HR 

(740) Бојовић Драшковић Поповић & Партнерс а.о.д., 

Француска 27, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.21; 16.01.14; 27.05.17  

(511) 9  софтвер за игрице; рачунарски програми за 

видео игрице; мобилне апликације; програми за 

игрице који се могу преузети с Интернета; медијски 

садржај; електронске публикације које се могу 

преузети с Интернета; маске за мобилне телефоне.   

18  ранчеви; торбе; кишобрани.  

25  спортска одећа; мушка одећа; лежерна одећа; 

бејзбол капе; одећа за слободно време; мајице 

кратких рукава; спортске мајице с капуљачом; јакне; 

кошуље; капе.   

28  џојстик ("joystick''') за видеоигре; акцијске 

фигурице за играње; акцијске играчке; плишане 

лутке.  

35  маркетиншке услуге у вези с е-спортским догађањима; 

услуге оглашавања у вези с е-спортским догађањима; 

услуге пропаганде у вези с е-спортским догађањима; 

услуге пословног управљања и консултација; пословно 

управљање за особе из света спорта.   

38  пренос догађања у подручју е-спортова; 

емитовање еспортских догађаја.  

41  тренирање у подручју е-спорта; суђење на е-

спортским утакмицама; пружање објеката за е-спорт; 

организирање е-спортских такмичења; производња е-

спортских догађања; организирање е-спортских 

активности; организирање е-спортских догађања; 

услуге забаве у подручју е-спорта; извођење уживо 

догађаја из подручја е-спорта; пружање информација 

у вези с е-спортом; забавне услуге путем видео 

игара; услуге забаве видео играма; продукција 

звучних записа, видеозаписа, мултимедијских 

садржаја и фотографија.   

42  развој софтвера.  

(210) Ж- 2020-1629 (220) 25.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) АРТ ИВАЛ Д.О.О., Аутопут  за Загреб 20а, 

11283 Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24  

(511) 29  кикирики путер, какао путер, кокосов путер, 

путер крем, бадем путер, лешник путер, урме, млеко, 

воћна пулпа, сусамово уље, напици од млека, сурутка, 

производи од млека, палмино уље, маслиново уље, 

млевени бадем, кокосово уље, воћни чипс, грицкалице 

на бази воћа, сојино млеко, милк шејк, семенке 

припремљене, протеинско млеко, уље од семена лана, 

пиринчано млеко, екстра девичанско маслиново уље, 

намази на бази орашастих пловода, бадемово млеко, 

млеко од кикирикија, кокосово млеко.  

30  слаткиши, сладни бисквити, какао, колачи, чоколада, 

пралине, слаткиши од бадема, посластице од кикирикија, 

храна на бази овса, овсене пахуљице, пића на бази кафе, 

пића на бази какаоа, пића на бази чоколаде, мусли, 

грицкалице на бази житарица, грицкалице на бази 

пиринча, плочице од житарица, коштуњаво воће са 

чоколадним преливом, намази на бази чпколаде, 

чоколадни намази који садрже орашасте плодове, воћне 

посластице, пиринчани крекери, слаткиши без додатог 

шећера, чоколада без додатог шећера, чоколада са 

стевиом, слаткиши са стевиом.  

32  безалкохолни воћни екстакти, безалкохолни 

воћни напици, воћни сокови, воде, минерална вода, 

сок од парадајза, безалкохолна пића, газирана вода, 

воћни нектар, сок од јабуке-безалкохолни, смутис, 

пића на бази алое вера, напици за спортисте 

обогаћени протеинима, безалкохолни напици са 

укусом чаја, безалкохолна пића (soft drinks), 

енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2020-1637 (220) 28.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Cerebequity Holdings Ltd., Global Gateway 8, 

Rue de la Perle, Providence, Mahe, SC 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14, 11090, Београд 

(540) 

Travelers 

(511) 36  позајмљивање хартија од вредности; 

позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге 

финансирања; финансирање зајмова; зајмови по 

основу хартија од вредности; финансирање зајмова 
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по основу хартија од вредности; пружање 

финансијских зајмова по основу хартија од 

вредности.  

 

(210) Ж- 2020-1638 (220) 28.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

LYFNUA 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1639 (220) 28.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

LYFDURA 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1640 (220) 28.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

GEFZURIS 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1641 (220) 28.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

VIFNUEL 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1645 (220) 29.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Даниел Физешан, Бранка Бајића 9Д, Нови Сад, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 25.07.20; 26.05.01; 26.05.06; 26.05.16; 26.11.12  

(591) црна и бела  

(511) 20  дрвени држач картица, дрвени стони 

организатор, дрвена мапа света.  
 

(210) Ж- 2020-1646 (220) 28.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) INGESTA SL Avda. De les Catalnes 5, 08173 

Sant cugat del Valles Barcelona, ES 

(740) Милош Митић, адвокат, Владимира Поповића 

6, 11070 Нови Београд 

(540) 

PETVADOR 

(511) 5  дијететски додаци за животиње; протеински 

додаци исхрани за животиње; антипаразитске 

огрлице за животиње; фунгициди; медицинска храна 

за животиње; ветеринарски препарати.  

31  сточна храна; храна за јачање животиња; храна за 

животиње; напитци за кућне љубимце; бисквити за псе; 

храна за преживање за животиње; брашно од пиринча за 

сточну исхрану; квасац за исхрану животиња; орашасто 

воће, непрерађено; рогач, сиров; полен (сировина); остаци 

након прераде шећерне трске (сировина); свеже поврће; 

воће, свеже; баштенска трава, свежа; алое вера биљке; 

биљке, сушене, за декорацију; цветне луковице; seedlings 

саднице; семе за садњу; живе животиње.  

35  услуге набавке за трећа лица (куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте); 

услуге агенција за увоз и извоз; организовање 

сајмова; објављивање рекламних текстова; помоћ у 

пословном или индустријском управљању.  
 

(210) Ж- 2020-1649 (220) 29.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PONTI S.p.A., Via Erasmo Ferrari 7, Ghemme, IT 

(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 
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(531) 26.05.01; 26.05.06; 26.05.18; 26.11.12; 27.05.11; 

27.05.17  

(591) бела и црна  

(511) 29  месо, риба, живина и дивљач, који нису 

живи; екстракти меса; конзервирано, смрзнуто, 

сушено и кувано воће и поврће; желеи, џемови, 

компоти; јаја; млеко, сир, путер, јогурт и други 

млечни производи у облику крем сира; уља и масти 

за исхрану.  

30  кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач, 

тестенине и нудле; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица у облику плочица од 

житарица; хлеб, пецива и смрзнуте посластице; 

чоколада; сладолед, сорбеи и други јестиви 

сладоледи; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со, зачини у облику соса за роштиљ, соса од 

љуте папричице, сосови у облику глазуре од лимуна, 

сојине глазуре, органске глазуре од сирћета и 

моската, зачини, сушено биље; сирће, сосови и други 

зачини у облику балзамико сирћета и ароматичних 

крема од сирћета; смрзнута вода, наиме лед.  
 

(210) Ж- 2020-1650 (220) 29.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Nova Company Ltd, Suite 9, Ansuya Estate, 

Revolution Avenue, Victoria, SC 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.12; 05.05.20; 05.05.21; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10  

(511) 3  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапун; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]; абразивне тканине; абразивни папир; 

абразиви; лепак за причвршћивање перике; средства 

за лепљење за козметичку употребу; препарати за 

парфимисање ваздуха; бадемово млеко за 

козметичку употребу; бадемово уље; бадемов сапун; 

препарати од алое вере за козметичке намене; сапун 

против знојења; препарати против знојења; балзами, 

осим за медицинске сврхе; козметички препарати за 

купање; козметичке маске; спрејеви за освежавање 

даха; препарати за чишћење протеза; козметички 

сетови; козметички препарати мршављење; 

козметичке креме; препарати за полирање протеза; 

дезодорантни сапун; дезодоранси за људе или 

животиње; депилатори; депилатори; препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; козметичке боје; колоњска 

вода; козметика за обрве; оловке за извлачење обрва; 

лепак за причвршћивање вештачких трепавица; 

козметички препарати за трепавице; вештачке 

трепавице; вештачки нокти; боје за косу; боје за 

косу; лакови за косу; препарати за коврџање косе; 

мирисни штапићи; сјајеви за усне; ружеви за усне; 

лосиони за козметичку употребу; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; шминка; 

пудер за шминкање; препарати за шминкање; 

препарати за уклањање шминке; маскаре; 

декоративне налепнице за нокте; препарати за негу 

ноктију; лак за нокте; лак за нокте; уља за 

козметичку употребу; уља за парфеме и мирисе; 

козметичке оловке; парфеми; желе од петролеја за 

козметичку употребу; помаде за козметичку 

употребу; козметички препарати за негу коже; креме 

за бељење коже; сенке за очи; оловке за очи.  
 

(210) Ж- 2020-1661 (220) 30.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Biosilver doo, Рудничка 40, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.22; 27.07.01  

(511) 3  хигијенски препарат.  

5  препарат за пречишћавање ваздуха.  

32  минералне и содне воде.  

44  хигијенска заштита и нега лепоте.  
 

(210) Ж- 2020-1664 (220) 01.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) ЗАДУЖБИНА "МИЛАНА МЛАДЕНОВИЋА", 

Пјадора де Мондезира бр. 8, Београд, RS 

(740) Адвокат Ненад Миловановић, Пјадора де 

Мондезира бр. 8, 11000 Београд 

(540) 

MILAN MLADENOVIĆ 

(511) 9  LP плоче; грамофонске плоче; грамофонске 

плоче са музичким садржајем; дискови за снимање 

звука; компакт-дискови за складиштење звука; 
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тонски носачи звука; компакт дискови, ДВД и други 

дигитални носачи података; дигитална музика која се 

може преузети; мелодије звона, слике и музика који 

се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; звуци звона за телефоне који се 

могу преузети; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; графички елементи за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета; 

навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке 

за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке 

за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле 

за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл 

уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне 

телефоне од тканине или текстилног материјала.   

15  гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре; 

жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте; 

музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за 

преношење музичких инструмената; футроле за 

музичке инструменте.   

16  књиге; књиге са песмама или нотама; образовне 

књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама; 

књижице; музичке партитуре у штампаном облику; 

обележивачи за књиге; штампане књиге; штампане 

књиге са нотама; штампане књиге у области музичког 

образовања; штампане лекције; штампане музичке 

партитуре; штампане награде; штампане периодичне 

публикације о музици; штампане позивнице; штампане 

публикације; штампани календари; штампани леци; 

штампани материјали за подучавање; штампани 

материјал са аутограмима; штампани промотивни 

материјали; штампани флајери; штампа у виду 

фотографија; монографије; новине; приручници; 

часописи [публикације]; честитке, разгледнице; музичке 

честитке, разгледнице; музички магазини; програми 

дешавања као сувенири; проспекти; портрети; постери; 

слике, урамљени постери; разгледнице; фотографије са 

аутограмима; фотографије штампане; кутије за чување 

фотографија; налепнице; налепнице које се наносе 

пеглом; зидни календари; графичке репродукције; летци, 

флајери; бележнице; блокови за цртање; свеске; радне 

свеске са вежбама; дечије радне свеске; футроле за 

свеске; вежбанке; омотачи за вежбанке; нотеси; лични 

планери; дневници; роковници; илустровани нотеси; 

карте; картонске или папирне кутије за поклоне; 

инструменти за писање; оловке; материјали за писање; 

материјали за цртање; фломастери; хемијске оловке; 

кутије за оловке; натписи од папира или картона.   

25  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; дукс мајице; 

мајице са штампом; знојнице; знојнице за главу; капе; 

капе са штитником; јакне [одећа]; кожне јакне; кошуље-

јакне; кравате; мараме за главу; поткошуље; прслуци; 

рукавице [одећа].   

41  продукција и објављиваље музике; услуге снимања 

музике; услуге снимања видео садржаја; стављање на 

располагање објеката за студијско снимање; продукција 

плоча; организовање догађаја из области културе; 

организовање наступа из области културе; организовање 

догађаја из области културе у добротворне и непрофитне 

сврхе; организовање културних такмичења и свечаности 

доделе награда; организација и представљање приредби, 

такмичења, наградних игара, концерата и забавних 

догађаја; организовање церемоније доделе награда у 

забавне сврхе; организовање и реализација културних 

активности; омогућавање коришћења простора и опреме 

за извођење музике; издавање календара; издавање 

књига; издавање партитура; издавање приручника; 

издавање аудио књига; издавање електронских 

публикација; издавање интернет часописа; издавање 

мултимедијалног материјала он-лајн; издавање текста 

песама у облику књиге; издавање текста песама у форми 

партитуре; издавање штампаног материјала у 

електронском формату; изнајмљивање плоча или 

магнетних трака са снимљеним звуком; приказивање и 

изнајмљивање снимака звука и слике; подучавање у 

области музике; обука из области музике; пружање 

информација, коментара и чланака у области музике 

путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.   
 

(210) Ж- 2020-1665 (220) 01.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) ЗАДУЖБИНА "МИЛАНА МЛАДЕНОВИЋА", 

Пјадора де Мондезира бр. 8, Београд, RS 

(740) Адвокат Ненад Миловановић, Пјадора де 

Мондезира бр. 8, 11000 Београд 

(540) 

EKV 

(511) 9  дигитална музика која се може преузети; 

мелодије звона, слике и музика који се могу преузети 

преко глобалне рачунарске мреже и бежичних 

уређаја; звуци звона за телефоне који се могу 

преузети; мелодије за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; графички елементи за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета; 

навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке 

за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке 

за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле 

за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл 

уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне 

телефоне од тканине или текстилног материјала.   

15  ремени за гитаре; трзалице за гитаре; жице за 

гитаре; каишеви за музичке инструменте; музичке 

кутије; торбе које су посебно прилагођене за 

преношење музичких инструмената; футроле за 

музичке инструменте.   

16  књиге; књиге са песмама или нотама; образовне 

књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама; 

књижице; музичке партитуре у штампаном облику; 

обележивачи за књиге; штампане књиге; штампане 

књиге са нотама; штампане књиге у области 

музичког образовања; штампане лекције; штампане 
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музичке партитуре; штампане награде; штампане 

периодичне публикације о музици; штампане 

позивнице; штампане публикације; штампани 

календари; штампани леци; штампани материјали за 

подучавање; штампани материјал са аутограмима; 

штампани промотивни материјали; штампани 

флајери; штампа у виду фотографија; монографије; 

новине; приручници; часописи [публикације]; 

честитке, разгледнице; музичке честитке, 

разгледнице; музички магазини; програми дешавања 

као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике, 

урамљени постери; разгледнице; фотографије са 

аутограмима; фотографије штампане; кутије за 

чување фотографија; налепнице; налепнице које се 

наносе пеглом; зидни календари; графичке 

репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за 

цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије 

радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи 

за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници; 

роковници; илустровани нотеси; карте; картонске 

или папирне кутије за поклоне; инструменти за 

писање; оловке; материјали за писање; материјали за 

цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за 

оловке; натписи од папира или картона.   

25  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; дукс 

мајице; мајице са штампом; знојнице; знојнице за 

главу; капе; капе са штитником; јакне [одећа]; кожне 

јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу; 

поткошуље; прслуци; рукавице [одећа].   

41  образовне услуге и разонода.   
 

(210) Ж- 2020-1666 (220) 01.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) ЗАДУЖБИНА "МИЛАНА 

МЛАДЕНОВИЋА", Пјадора де Мондезира бр. 8, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Ненад Миловановић, Пјадора де 

Мондезира бр. 8, 11000 Београд 

(540) 

Ekatarina Velika 

(511) 9  дигитална музика која се може преузети; 

мелодије звона, слике и музика који се могу преузети 

преко глобалне рачунарске мреже и бежичних 

уређаја; звуци звона за телефоне који се могу 

преузети; мелодије за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; графички елементи за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета; 

навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке 

за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке 

за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле 

за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл 

уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне 

телефоне од тканине или текстилног материјала.   

15  гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре; 

жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте; 

музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за 

преношење музичких инструмената; футроле за 

музичке инструменте.   

16  књиге; књиге са песмама или нотама; образовне 

књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама; 

књижице; музичке партитуре у штампаном облику; 

обележивачи за књиге; штампане књиге; штампане 

књиге са нотама; штампане књиге у области 

музичког образовања; штампане лекције; штампане 

музичке партитуре; штампане награде; штампане 

периодичне публикације о музици; штампане 

позивнице; штампане публикације; штампани 

календари; штампани леци; штампани материјали за 

подучавање; штампани материјал са аутограмима; 

штампани промотивни материјали; штампани 

флајери; штампа у виду фотографија; монографије; 

новине; приручници; часописи [публикације]; 

честитке, разгледнице; музичке честитке, 

разгледнице; музички магазини; програми дешавања 

као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике, 

урамљени постери; разгледнице; фотографије са 

аутограмима; фотографије штампане; кутије за 

чување фотографија; налепнице; налепнице које се 

наносе пеглом; зидни календари; графичке 

репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за 

цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије 

радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи 

за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници; 

роковници; илустровани нотеси; карте; картонске 

или папирне кутије за поклоне; инструменти за 

писање; оловке; материјали за писање; материјали за 

цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за 

оловке; натписи од папира или картона.   

25  одећа, обућа, покривала за главу; мајице; дукс 

мајице; мајице са штампом; знојнице; знојнице за 

главу; капе; капе са штитником; јакне [одећа]; кожне 

јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу; 

поткошуље; прслуци; рукавице [одећа].   

41  образовне услуге и разонода.  
 

(210) Ж- 2020-1677 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Кристина Милановић, Врањска 21,  

11050, Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.03.01; 02.03.02; 02.07.23; 04.05.03; 26.04.14; 

26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.03  

(591) тиркизна, златна  

(511) 44  третмани за негу лица.  
 

(210) Ж- 2020-1678 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre 

Frieden, L-1543 Luxembourg, LU 

(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана 

Ђинђића  8А, 11070 Београд 

(540) 

ZDRAVO MISLI 

(511) 35  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање, канцеларијски послови.   

38  телекомуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1679 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre 

Frieden, L-1543 Luxembourg, LU 

(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана 

Ђинђића  8А, 11070 Београд 

(540) 

PROBUDI SE 

(511) 35  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање, канцеларијски послови.   

38  телекомуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1680 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

TELEQT 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2020-1682 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 

Corporation, 430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, 

New York 10016, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.15; 27.05.01; 29.01.05; 29.01.06  

(591) сива, бела, љубичаста (Пантон Љубичаста Ц)  

(511) 5  фармацеутски препарати за људску употребу.  

42  услуге фармацеутског истраживања и развоја.  

44  медицинске услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1683 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 

Corporation, 430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, 

New York 10016, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.15  

(591) црна, бела  

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  

42  услуге фармацеутског истраживања и развоја.  

44  медицинске услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1684 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

JABRYUS 
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(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2020-1685 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

BZ5X 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1688 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

BZ3X 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1689 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Марко Поповић, Лaслa Гaлa 17/36,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.13.07; 07.01.09; 07.03.01; 07.03.25; 24.17.02; 

25.01.19; 25.05.02; 26.01.18; 27.05.14; 28.05.00  

 

(591) црна, сива, бела  

(511) 33  алкохолна пића, нарочито ракије од воћа; 

бренди; жестока пића.  
 

(210) Ж- 2020-1693 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.19; 05.09.17; 08.03.10; 08.03.12; 19.03.03; 

25.01.25; 25.07.08; 26.01.12; 26.01.21; 26.04.03; 

26.13.25; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.15  

(591) плава, бела, тегет, црвена, зелена, црна, розе  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сира; етикете и 

налепнице за сир; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за сир.  

29  сир.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сиром.  
 

(210) Ж- 2020-1694 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.06; 19.03.01; 25.01.25; 25.07.08; 26.01.12; 

26.01.21; 26.04.03; 26.13.25; 27.05.11; 27.05.24; 

29.01.15  
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(591) бела, плава, тегет, црна, зелена, розе, жута  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза; 

етикете и налепнице за сирни намаз; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

сирни намаз.  

29  сирни намаз.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом.  
 

(210) Ж- 2020-1695 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.06; 08.01.15; 19.03.01; 25.01.25; 25.07.08; 

26.01.12; 26.01.21; 26.04.03; 26.13.25; 27.05.11; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, плава, тегет, зелена, црвена, наранџаста, 

браон  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза; 

етикете и налепнице за сирни намаз; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

сирни намаз.  

29  сирни намаз.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом.  
 

(210) Ж- 2020-1696 (220) 05.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ5 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1697 (220) 05.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) British American Tobacco Vranje a.d., Kralja 

Stefana Prvovenčanog 209  , Vranje 17500, RS 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, тамно сива, светло сива  

(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- 2020-1698 (220) 05.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Петар Мировић, Ђорђа Павловића 21,  

11000, Београд, Звездара, RS 

(540) 

DOSITEY 

(511) 32  пиво; безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.   

33  aлкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.   
 

(210) Ж- 2020-1699 (220) 05.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) GOSI INTERNATIONAL d.o.o. Beograd, 

Зрењанински пут 84, Београд, RS 

(740) Марко Брежанчић, адвокат, Кнеза Михаила 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 29.01.02; 29.01.06  

(591) златно-жута, сребрно-сива  
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(511) 6  обични метали и њихове легуре; плакете; 

споменици, скулптуре, фигуре, бисте од метала и 

легура; сувенири од метала и други нековани и 

делимично ковани метални производи и једноставни 

производи израђени од метала и легура; мали 

метални гвожђарски производи.  

14  драгоцени метали и њихове легуре ; медаље, 

одликовања, ордење, привесци, значке, дугмад за 

манжетне, шнале и игле за кравате са превлаком од 

драгоцених метала; значке и шнале за кајшеве са 

превлаком од драгоцених метала; накит (имитације накита 

и накит са превлаком од племенитих метала и штрас).  

18  кожа и имитација коже; кожне легитимације за 

значке за војску и полицију; кожне мапе за дипломе 

и повеље, кожне кутије; кожни каишеви.  

40  сечење, обликовање, полирање, стругање и облагање 

метала и материјала; израда споменика, скулптyра, 

фигура, бисти и портрета од разног материјала.  
 

(210) Ж- 2020-1701 (220) 06.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Spacelabs Holdings, Inc. (Delaware 

Corporation), 35301 SE Center Street, Snoqualmie, 

Washington 98065, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

LIFESCREEN 

(511) 9  рачунарски програми који се могу преузети 

са интернета за ЕКГ скенирање и анализу помоћу 

рачунарског софтвера; рачунарски програми који се 

могу преузети са интернета за бележење, чување и 

генерисање кардиолошких података и података о 

апнеи; и рачунарски програми који се могу преузети 

са интернета за бележење, чување и генерисање 

кардиолошких података; снимачи догађаја за 

медицинску употребу.   

10  снимачи електрокардиограма (ЕКГ снимачи); 

ЕКГ снимачи догађаја приликом кретања, нарочито 

електрокардиографи; преносиви ЕКГ снимачи 

догађаја, нарочито електрокардиографи; дигитални 

ЕКГ снимачи догађаја, нарочито 

електрокардиографи; кардиолошке електроде за 

праћење ЕКГ-а; апарати и инструменти за праћење 

срчаног рада.  
 

(210) Ж- 2020-1702 (220) 06.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní  Mĕcholupy, CZ 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд 

(540) 

D-VITASOL 

(511) 5  лекови, фармацеутски препарати за хуману 

употребу; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини; дијететски и хранљиви 

додаци; витамински и минерални додаци исхрани; 

препарати витамина; природни лекови.  
 

(210) Ж- 2020-1703 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) LABUDOVIĆ NS DOO NOVI SAD, Јована 

Солдатовића 3, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Јелена Ивковић, Игњата Павласа 2-4, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.07.17; 04.05.05; 04.05.21; 08.03.01; 08.07.11; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) роза, плава, жута, бела и црна  

(511) 28  играчке.  

30  чоколада.  
 

(210) Ж- 2020-1704 (220) 02.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) LABUDOVIĆ NS DOO NOVI SAD, Јована 

Солдатовића 3, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Јелена Ивковић, Игњата Павласа 2-4, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.15; 03.07.17; 04.05.05; 04.05.21; 08.03.01; 

08.07.11; 27.05.17; 27.05.24  

(591) црвена, плава, жута, бела и црна  

(511) 28  играчке.  

30  чоколада.  
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(210) Ж- 2020-1706 (220) 30.09.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO AVATAR DOO 

ŠABAC, Обилазни пут бб, 15000 Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 27.01.01; 27.01.05; 27.05.01; 29.01.04  

(591) тамно плава CMYK: 100-80-0-40, светло плава 

CMYK: 85-50-0-0  

(511) 35  оглашавање; услуге малопродаје и 

велепродаје електричних и кућних апарата; услуге 

малопродаје и велепродаје у вези са посуђем за 

кување; услуге малопродаје и велепродаје 

намештаја; услуге малопродаје и велепродаје алата; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; услуге продаје кућних и електричних 

апарата, посуђа за кување, намештаја и алата.  
 

(210) Ж- 2020-1709 (220) 06.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Зоран М. Павловић, Панте Срећковића 25 / 

Стан бр. 7, 11050, Београд, RS 

(740) Зоран М. Павловић, Панте Срећковића 25 / 

Стан бр. 7, 11050, Београд 

(540) 

Your Excellence is Our Mission. 

(511) 41  вођење конвенција; вођење конгреса; 

вођење конференција; вођење курсева учења на 

даљину; вођење образовних курсева; вођење 

образовних семинара; вођење обука; вођење 

радионица за обуку; вођење радионица и семинара; 

вођење радионица и семинара на тему личне свести; 

вођење радионица и семинара на тему самосвести; 

вођење семинара; вођење семинара за обуку; вођење 

симпозијума; вођење часова фитнеса; здравствена и 

фитнес обука; издавање брошура; издавање 

електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање електронских књига и он-лајн 

часописа; издавање електронских онлајн 

периодичних издања; издавање електронских 

публикација; издавање електронских часописа; 

издавање журнала; издавање и уређивање књига; 

издавање и уређивање магазина; издавање и 

уређивање штампаног материјала; издавање књига; 

издавање научних магазина; издавање штампаног 

материјала и текстова, осим рекламних текстова; 

издавање штампаног материјала, и у електронском 

формату, осим у рекламне сврхе; издавање 

штампаног материјала, осим рекламних текстова; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату; издавање штампаног материјала у 

електронском формату на интернету; консултантске 

услуге које се односе на образовање и обуку; 

консултантске услуге које се односе на образовање и 

обуку руководства и особља; консултантске услуге 

које се односе на обуку; консултантске услуге које се 

односе на обуку и усавршавање; консултантске 

услуге које се односе на обуку, усавршавање и 

образовање; консултовање у вези са стручним 

оспособљавањем.  
 

(210) Ж- 2020-1711 (220) 06.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Аутопланета доо, Булевар Михајла Пупина 

49/6, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 8, 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 18.01.21; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.12; 

27.05.17; 27.05.19; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, црна и сива  

(511) 12  кочнице за возила, ваздушне пумпе за 

возила, брисачи ветробранских стакала, пнеуматске 

гуме, ланци против клизања, квачила за возила, 

опруге за вештање возила, каросерије аутомобила, 

кочионе плоћице за возила, осовине за возила.  

35  презентација производа путем средстава 

комуникације ради продаје на мало, продаја на мало 

делова и опреме за аутомобиле, продаја на велико 

делова и опреме за аутомобиле, продаја делова и 

опреме за аутомобиле преко интернета, маркетинг, 

оглашавање преко интернета, обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга.  

37  одржавање и поправка моторних возила, 

обнављање гума за возила, одржавање возила, прање 

возила, вулканизација гума.  
 

(210) Ж- 2020-1712 (220) 06.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут за Загреб 22, Београд, RS 
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(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 20.05.07; 26.04.04; 26.04.14; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима 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 робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; 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; п ружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 
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потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

38  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; 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 електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

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 телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција филмова; дресирање животиња; 

електронско издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

уживо; извођење циркуских представа; издавање 

књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање 

опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума 

за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијскох студија; 

изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање 

радио и телевизијских апарата; изнајмљивање 

спортских терена; изнајмљивање синематографских 

апарата; 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 
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културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата 

за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге 

караока; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[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- 2020-1713 (220) 05.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Yongqi Liang , Unit 101, Block 2, Hexinyajing 

Garden, No.39, Annan Road, Taijiang District Fuzhou 

Fujian , CN 

(740) Адв. Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35/32, 

11070 Нови Београд  

(540) 

careuokin 

(511) 25  ципеле; чарапе и плетена трикотажа; 

шалови, мараме; рукавице [одећа]; појасеви и 

стезници; доњи веш; одећа; гаће; одећа за купање; 

шешири; капути; конфекцијска постава [делови 

одеће]; прслуци; шалови; кравате; џемпери; блузе, 

кошуље; сукње; панталоне; опрема за бебе [одећа].  
 

(210) Ж- 2020-1714 (220) 06.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм 

14, 23000, Зрењанин, RS 

(740) Владимир Миловић, Темишварски друм 14, 

23000, Зрењанин 

(540) 

 

(531) 01.11.12; 05.11.13; 08.01.09; 09.01.10; 26.05.22; 

27.05.13; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена (магента), жута (јелоу), црна (блек), 

светло жута (пантоне 109), тамно жута (пантоне 116), 

тамно плава (рефлекс блу), бела (вајт)  

(511) 29  маргарин.  
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(210) Ж- 2020-1715 (220) 07.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Grand Stroy d.o.o., Бања б.б., 31337,  

Прибојска бања, RS 

(740) Ана Мамић, Господар јевремова 41, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 01.15.24; 26.11.13; 27.05.17; 27.07.17; 

29.01.04  

(591) светло плава, тамно плава.  

(511) 3  парфимерија; козметички препарати за негу 

коже и косе.  

5  храна за бебе; дијететски суплементи и напици; 

медицински шампони, лосиони, сапуни.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте.  
 

(210) Ж- 2020-1720 (220) 07.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(300) 018234877  06.05.2020.  EM. 

(731) ACDC LED Limited, Innovation Works, Gisburn 

Road, Barrowford; Lancashire BB9 8NB, UK 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

one TRANSFORM THE NIGHT 

(511) 9  електрична и електронска опрема за рад 

светлосних диода и емитујућих лампи; инсталације 

за контролу осветљења; управљање и регулација 

осветљености; уређаји и опрема за регулацију и 

контролу расветних инсталација и светла; софтвер за 

системе и инсталације осветљења; пригушивачи 

светла; сензори светлости; светлосне диоде; сочива 

за фокусирање светлости.  

11  инсталације, уређаји и опрема за осветљење и 

светла; ЛЕД светиљке; уградна светла; монтирана 

светла; уграђена зидна светла; зидна светла; подне 

лампе; стоне лампе; светло за радно место/радни сто; 

канцеларијска светла; плафонска светла; висеће 

лампе; рефлектори; плафоњерке; фасадно 

осветљење; светла за унутрашње и спољне фасаде; 

спољашња светла; улична светла; фењери; светлосни 

модули и светла са емитујућим диодама или 

емитујућим лампама намењена осветљењу; извори 

светлости који садрже диоде које емитују светлост (а 

нису укључене у друге класе); суспензије за 

светиљке; куц ишта и растери за усмеравање 

светлости; рефлектори и покривни елементи за 

светла; сијалична грла за лампе; електричне лампе.  

42  пројектовање и техничко планирање система за 

осветљење; дизајн расветних уређаја.  
 

(210) Ж- 2020-1721 (220) 06.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Михаило Станишић, Ђорђа Станојевића 

11Б/16, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.07.24; 26.01.12; 26.01.16; 26.01.19; 

26.11.12; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, црна, црвена (црвена и бордо); плава 

(тегет), зелена, наранџаста.  

(511) 1  ђубрива.  

31  пољопривредни производи; свеже воће; семе.  
 

(210) Ж- 2020-1722 (220) 07.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) SIMPLICITY DOO NIŠ, Раданска 10,  

18103, Ниш, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 16.01.16; 16.01.25; 26.01.12; 26.01.16; 26.11.12; 

26.13.25; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела, светлосива, тамносива.  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

консултације у пословном управљању; истраживање 

тржишта; консултације у вези са пословним 

организовањем; изнајмљивање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање; рекламирање на радију;  пословна 

истраживања; саветодавне услуге у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; планирање 

и имплементација маркетинг стратегија; 

професионалне пословне консултације; 

изнајмљивање огласног простора; обрада текста; 
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онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

дизајнирање рекламног материјала; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

ппсање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику [pay per click 

оглашавање]; развој концепта оглашавања; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; писање текстова за 

рекламне намене; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; услуге праћења 

тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; услуге односа с јавношћу; услуге 

рекламних агенција; услуге посредовања у трговини.  

38  емитовање радио програма; слање порука; 

емитовање телевизијских програма; услуге 

новинских агенција; емитовање кабловске 

телевизије; пренос порука и слика путем рачунара; 

пренос електронске поште; услуге електронског 

билтена; услуге теле конференција; форуми на 

друштвеним мрежама (креирање и вођење кампања 

на друштвеним мрежама); омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пренос дигиталних 

датотека; бежично емитовање; услуге видео 

конференција; пружање услуга онлине форума; 

стриминг података; пренос видео садржаја на захтев.  

41  онлине издавање електронских књига и часописа; 

електронско издаваштво; услуге игара пружених 

онлине са рачунарске мреже; услуге омогућавања 

електронских публикација које се не могу преузети; 

фотографске репортаже; фотографисање; новинарске 

услуге; превођење; писање текстова; организација и 

вођење конференција; организовање и вођење 

радионица [обука]; практична настава [обука путем 

демонстрације]; припрема и вођење семинара; 

подучавање; организовање и вођење образовних 

форума уживо; пренос знања и искуства 

[обучавање]; организација и спровођење концерата; 

услуге графичке обраде, не у рекламне сврхе; 

продукција музике; омогућавање коришћења онлине 

музике која се не може преузимати; омогућавање 

коришћења видео записа који се не може 

преузимати; писање сценарија. 

42  рачунарско програмирање; рачунарско 

програмирање и израда мобилних апликација, 

интернет игара, мини и микро сајтова, кодирање 

банера; дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

графички дизајн; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; одржавање рачунарског софтвера; анализа 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; израда и одржавање веб страница за друге; 

хостинг рачунарских сајтова (веб сајтова); 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб 

сервера; обезбеђивање алата за претраживање 

(претраживача) на интернету; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; саветовање о изради 

веб сајтова; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; пружање информација 

у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; писање текстова о 

техници; креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера; платформа као услуга 

(ПааС); развој рачунарских платформи; вођење 

студија техничког пројектовања.  
 

(210) Ж- 2020-1723 (220) 07.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) DIGITAL MEDIA NETWORK DOO 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Милентија Поповића 

9, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, 

Београд 

(540) 

24sedam 

(511) 35  услуге оглашавања на интернету; 

изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног 

мњења.  

38  услуге телекомуникација, нарочито 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; услуге радијског, 

телевизијског и кабловског емитовања; услуге 

телекомуникацијског портала; пренос видео садржаја на 

захтев; стриминг [проток] података; услуге видео, аудио 

и телевизијског стриминга; емитовање програма 

кабловске телевизије; услуге кабловске телевизије.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; производња 

програма телевизије, мобилне телевизије и радио 

програма; продукција програма кабловске 

телевизије; дистрибуција телевизијског програма 

системима кабловске телевизије; пружање 

информација из области забаве путем интернет 

странице; пружање информација о вежбању и 

фитнесу путем интернет странице; пружање 

информација о спорту путем интернет странице; 

пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја путем интернета.  
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42  дизајн и развој рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; дизајнирање веб 

портала.  
 

(210) Ж- 2020-1724 (220) 07.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) DIGITAL MEDIA NETWORK DOO 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Милентија Поповића 

9, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.04.01; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.24; 

27.07.12; 27.07.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, бела.  

(511) 35  услуге оглашавања на интернету; изнајмљивање 

огласног простора; испитивање јавног мњења.  

38  услуге телекомуникација, нарочито 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; услуге радијског, 

телевизијског и кабловског емитовања; услуге 

телекомуникацијског портала; пренос видео садржаја на 

захтев; стриминг [проток] података; услуге видео, аудио 

и телевизијског стриминга; емитовање програма 

кабловске телевизије; услуге кабловске телевизије.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; производња 

програма телевизије, мобилне телевизије и радио 

програма; продукција програма кабловске 

телевизије; дистрибуција телевизијског програма 

системима кабловске телевизије; пружање 

информација из области забаве путем интернет 

странице; пружање информација о вежбању и 

фитнесу путем интернет странице; пружање 

информација о спорту путем интернет странице; 

пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја путем интернета.  

42  дизајн и развој рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; дизајнирање веб 

портала.   
 

(210) Ж- 2020-1725 (220) 07.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) SIMPLICITY DOO NIŠ, Раданска 10,  

18103, Ниш, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.05.21; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, сива.  

(511) 35  истраживање тржишта; изнајмњивање 

огласних материјала; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; рекламирање; рекламирање на 

радију; пословна истраживања; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

обрада текста; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; писање рекламних 

текстова; маркетинг; оптимизација саобраћаја са 

интернет странице; оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање]; развој концепта 

оглашавања; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

писање текстова за рекламне намене; услуге праћења 

тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; услуге односа с јавношћу; услуге 

рекламних агенција; услуге посредовања у трговини.  

38  емитовање радио програма; слање порука; 

емитовање телевизијских програма; услуге 

новинских агенција; емитовање кабловске 

телевизије; пренос порука и слика путем рачунара; 

пренос електронске поште; услуге електронског 

билтена; услуге теле конференција; форуми на 

друштвеним мрежама (креирање и вођење кампања 

на друштвеним мрежама); пренос дигиталних 

датотека; бежично емитовање; услуге видео 

конференција; пружање услуга онлине форума; 

стриминг података; пренос видео садржаја на захтев.  

41  онлине издавање електронских књига и часописа; 

електронско издаваштво; услуге игара пружених 

онлине са рачунарске мреже; услуге омогућавања 

електронских публикација које се не могу преузети; 

фотографске репортаже; фотографисање; новинарске 

услуге; превођење; писање текстова; услуге 

графичке обраде, не у рекламне сврхе; продукција 

музике; омогућавање коришћења онлине музике која 

се не може преузимати; омогућавање коришћења 

видео записа који се не може преузимати; писање 

сценарија; писање песама; монтажа видеотрака.  
 

(210) Ж- 2020-1727 (220) 07.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) TRADER d.o.o., Krka 57, 8000 Novo mesto, SI 
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(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.04; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.01; 

27.07.12; 27.07.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, светло плава, тамно плава.  

(511) 28  игре и играчке; уређаји за видео игре; 

гимнастички и спортски артикли.  

35  промоција продаје за друге; демонстрација 

продаје за друге; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

услуге рекламирања ресторана; услуге наручивања 

преко интернета и доставе из ресторана; услуге 

малопродаје и велепродаје које се односе на храну и 

пиће; онлајн услуге малопродаје и услуге 

малопродаје хране и пића поштанском испоруком; 

прикупљање и систематизација информација у бази 

података у рачунару; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; 

организација и управљање пројектима у области 

електронске обраде података; услуге даваоца 

франшизе, нарочито помоћ у вођењу или 

администрацији ресторана, кетеринга или 

комерцијалних предузећа; управљање пословним 

активностима франшиза; саветодавне услуге 

(пословне -) које се односе на пословање франшиза; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуга маркетинга догађаја; 

оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; увоз и 

извоз, посредовање у продаји, дистрибуција, 

трговина, велепродаја и малопродаја, онлајн продаја, 

поштанска испорука и каталошка продаја следећих 

роба: хране, пића, робе за кетеринг и домаћинство, 

посуђа, посуда за кување и посуда за складиштење, 

друштвених игара, видео игара, налепница, 

промотивног материјала и школске опреме.  

36  услуге осигурања; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; услуге посредовања у продаји.  
 

(210) Ж- 2020-1731 (220) 08.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Regal Dining DOO Beograd, Булевар војводе 

Мишића 14, 11000, Београд-Стари град, RS 

(740) Адвокат Милица С. Суртов, Мишарска 8/2, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 26.13.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) 29  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи; 

уља и масти за исхрану.  

30  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед [замрзнута вода].  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи И други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.   
 

(210) Ж- 2020-1732 (220) 08.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Институт за ортопедију Бањица, Михаила 

Аврамовића  28, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 24.13.13; 24.13.17; 24.13.25; 

26.02.08; 26.05.06; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) црвена, сива.  
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(511) 41  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  
 

(210) Ж- 2020-1735 (220) 09.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Soko inženjering d.o.o., Булевар Арсенија 

Чарнојевића 125, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Марија Шантић Јерговић, Стојана 

Протића 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.02; 26.04.13; 26.04.18; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава (C:100, M:20, Y:0, K:0).  

(511) 11  модуларне клима коморе (стандардне, 

хигијеник, атекс, базенске, подплафонске); dx 

јединице за хлађење; вентилациони канали и 

фазонски елементи за развод ваздуха (округли и 

правоугаони); расхладни агрегати; моделарне 

расхладне коморе; систем полица и кука; командни 

електро ормани (за расхладне агрегате, за расхладне 

коморе, за клима коморе);електро ормани 

аутоматског управљања; електро ормани 

електронског погона; електро ормани енергетике.  

35  производња, монтажа и сервисирање опреме за 

климатизацију и расхладу (осим за домаћинства).  

37  извођење MEP (Mechanical, electrical and 

plumbing) инсталација са могућношћу извођења 

BMS-а (building management system) у објектима 

различите намене (пословни објекти, супермаркети, 

трговински центри, болнице, фармацеутски погони, 

дистрибутивни центри, хотели.  

39  транспорт робе и људства до објеката на којима 

се изводе радови за сопствене потребе.  

42  пројектовање и развој опреме за климатизацију и 

рсхладу (осим домаћинства); пројектовање MEP 

(Mechanical, electrical and plumbing) инсталација 

BMS-а (building management system) у објектима 

различите намене (пословни објекти, супермаркети, 

трговински центри, болнице, фармацеутски погони, 

дистрибутивни центри, хотели.  
 

(210) Ж- 2020-1737 (220) 09.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) PHYTO COMPANY d.o.o. Novi Sad, 

Мирослава Продановића Мицка 6, Нови Сад, RS 

 

(740) Адвокат Тања Дугоњић, Браће Рибникар 

56/407, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.01.04; 01.01.10; 02.03.01; 26.01.04; 26.01.13; 

26.01.14; 26.01.21; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, сива.  

(511) 3  козметика; декоративна козметика; 

козметика за децу; креме за тело [козметика]; 

немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пенушаве купке; ароматична уља за купке; 

козметички препарати за купке и туширање; 

немедицинске купке за тело; производи за пенушаве 

купке; соли за козметичке купке; уљане купке за 

негу косе; ароматерапијске креме; козметичке креме; 

креме за косу; креме за купање; креме за лице; креме 

за нокте; креме за очи; креме за пилинг; креме за руке; 

креме за самопотамњивање; креме за сунчање; креме за 

тело; креме за туширање; креме за усне; крем-сапуни; 

ноћне креме; парфимисане креме; бронзери за кожу у 

облику креме; гелови, креме и уља за туширање; 

козметичке креме и лосиони; креме за заштиту од 

сунца; креме за лице за козметичке потребе; креме за 

негу косе; креме за негу тела; маске за тело у облику 

креме; немедицинске креме за кожу; гелови за косу и 

пене за косу; спрејеви за косу и гелови за косу; балзами 

за косу; боје за косу; восак за косу; гелови за косу; 

лакови за косу; лосиони за косу; маскаре за косу; пене 

за косу; помаде за косу; посветљивачи за косу; уља за 

косу; фарбе за косу; шампони за косу; средства за 

учвршћивање косе [препарати за обликовање косе]; 

козметички препарати за косу и теме; козметички 

препарати за негу косе; лосиони за јачање косе; 

лосиони за негу косе; немедицински тоници за косу; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; препарати за 

коврџање косе; препарати за косу за уклањање боје; 

препарати за негу и чишћење косе; производи за 

исправљање косе; средства за омекшавање косе; 

средства за прехрањивање косе; шампони за косу 3 у 1; 

шампони и регенератори за косу.  

5  додаци исхрани; витаминско минерални додаци 

исхрани; дијететски додаци исхрани; додаци исхрани 

за људску употребу; додаци исхрани са козметичким 

дејством; пробиотици за употребу као додаци 

исхрани.  
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35  истраживање тржишта из области козметике, 

парфимерије и производа за улепшавање; пружање 

клијентима информација које се односе на 

козметику; услуге продаје козметике и шминке 

преко интернет продавница; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на козметику; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе, 

сапуне и детерџенте; услуге малопродаје које се 

односе на наручивање козметике путем поште; 

услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику.  

44  услуге козметичке анализе за одређивање 

најадекватније козметике у складу са обликом и 

теном лица; консултантске услуге у подручју 

козметике.  
 

(210) Ж- 2020-1739 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,  

New York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

NGENLA 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2020-1740 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) "SAPONIA"-kemijska, prehrambena I 

farmaceutska industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2, 

Osijek, HR 

(740) Адвокат Слободан Миљаковић, Молерова 76/1, 

11000, Београд 

(540) 

Deziclean 

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, пољопривреди и 

шумарству.  

3  средства за бељење и друге супстанце за употребу 

у  перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и нагризање; сапуни; козметика; пасте за 

зубе; марамице натопљене са козметичким 

лосионима.  

5  фармацеутски, ветеринарски и санитарни 

препарати; дезинфекциона средства.  
 

(210) Ж- 2020-1741 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) "SAPONIA"-kemijska, prehrambena I 

farmaceutska industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2, 

Osijek, HR 

(740) Адвокат Слободан Миљаковић, Молерова 76/1, 

11000, Београд 

(540) 

Handysept 

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, пољопривреди и 

шумарству.  

3  средства за бељење и друге супстанце за употребу 

у  перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и нагризање; сапуни; козметика; пасте за 

зубе; марамице натопљене са козметичким 

лосионима.  

5  фармацеутски, ветеринарски и санитарни 

препарати; дезинфекциона средства.  
 

(210) Ж- 2020-1743 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) MEGA CONCEPT DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Омладинских бригада 18/14, 11070, 

Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.13.25; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.21; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) 6  браварски производи, производи од обичних 

метала, нарочито мали метални грађевински 

производи, цевчице и цеви од метала, преносиве 

металне конструкције, металне цеви за завесе, 

металне гарнишне, алуминијумски профили, 

алуминијумски ланчићи, ситни делови од 

алуминијума и других метала, алуминијумски 

поклопци, прозорске ролетне од метала, ролетне од 

челика, ролетне од челика, метални граничници за 

заустављање врата, металне шарке за велика врата, 

шипке за металне ограде, прозорске ременице, резе 

за прозорске оквире, окови за прозоре, звекири за 

врата, метални, капци, затварачи, од метала, крилни 

прозори од метала, рамови за прозоре од метала, 
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рамови за прозоре од метала, рамови, кућишта, за 

врата од метала, оквири врата од метала, делови од 

метала за намешта, делови од метала за кревете, 

делови за врата од метала, метални рукохвати за 

каду, метални граничници за прозорске оквире, 

метални граничници за врата, метални носачи за 

намештај, метални оквири камина [полице над 

камином].  

16  хартија, картон и производи од њих, нарочито 

штампане ствари, огласни панои од папира или 

картона, фасцикле за списе, блокови, свеске, папир 

за машине за снимање, бележнице, фасцикле, корице 

[канцеларијски материјал], летци, флајери, натписи 

од папира или картона.  

17  унутрашње прозорске ролетне од ПВЦ-а; 

гарнишне од ПВЦ-а; пластични ситни делови; 

пластични ланчићи; пластични поклопци.  

20  производи од дрвета, нарочито дрвене гарнишне 

и опрема за кревет, нарочито јастуци.  

22  спољне ролетне од текстила, надстрешнице, 

цираде од текстила, цираде, мреже за камуфлажу, 

шатори, пресвлаке за возила, текстил на влакна, 

траке за увијање и везивање који нису од метала, 

надстрешнице, цираде од синтетичког материјала; 

једра за пловидбу; платно за једра.  

24  текстил и текстилни производи, нарочито завесе, 

надстолњаци који нису од папира, памучне тканине, 

јака памучна тканина за завесе, прекривачи за 

кревете, простирке за кревете, застирачи (за кревете), 

прекривачи за столове који нису од папира, чаршави 

(текстилни), штампане памучне тканине, постељине, 

пешкири, јастучнице, завесе од текстила, драперије, 

мрежасте завесе, тканине за текстилну употребу, 

плетене тканине, свилене тканине, подметачи од 

текстила, салвете од текстила, декоративна платна за 

постељину, тканине од вештачке свиле, текстилни 

прекривачи за намештај (непричвршћени), држачи 

завеса од текстилних материјала, тканине које се 

лепе топлотом, платна, рубље за купатило, изузев 

одеће, сомот, плиш, застори, завесе за врата, зидна 

таписерија од текстила, материјал за баршунасте 

ресе.  

26  чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе; 

баршунасте ресе; кукице; копче; кићанке 

(галантерија); украсне кићанке (помпони); набори, 

украси (чипкани); розете (галантерија); еластичне 

траке ластиши узице и гајтани за обрубљивање; 

траке за причвршћивање; траке за завесе; апликације; 

апликације за украшавање текстилних производа 

које се лепе топлотом; декоративни привесци (осим 

за накит, прстенове за кључеве или привеске за 

кључеве).  

27  прекривачи за зидове (нетекстилни), нарочито 

тапете.  

35  велепродаја и малопродаја: браварским 

производима, малим металним грађевинским 

производима, цевчицама и цевима од метала, 

металним цевима за завесе, металним гарнишнама, 

алуминијумским профилима, алуминијумским 

ланчићима, ситним деловима од алуминијума и 

других метала, алуминијумским поклопцима, 

прозорским ролетнама од метала, унутрашњим 

прозорским ролетнама од ПВЦ-а, гарнишнама од 

ПВЦ-а, пластичним ситним деловима, пластичним 

ланчићима, пластичним поклопцима, текстилним 

ролетнама за прозоре, држачима за завесе од 

текстила, мебл штофовима, прекривачима за кревете, 

столњацима, постељинама, јастуцима, завесама, 

тапетама, теписима.  

42  услуге опремање ентеријера, наиме услуге 

опремања: станова, кућа, ресторана, кафића, хотела.  
 

(210) Ж- 2020-1744 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BIOESEN DOO KULA, Индустријска зона б.б., 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) бела, светло зелена; црна; тамно зелена.  

(511) 3  немедицинска козметика-козметика за 

животиње, етерична уља. 

5  фармацеутски препарати, дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини, додаци 

исхрани за животиње.  

29  месо-прехрамбени производи животињског 

порекла.  

31  узгој животиња.  
 

(210) Ж- 2020-1745 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BIOESEN DOO KULA, Индустријска зона б.б., 

25230, Кула, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03  

(591) плаво-зелана, наранџаста и бела.   

(511) 5  додатак исхрани за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1746 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BIOESEN DOO KULA, Индустријска зона б.б., 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.05  

(591) бела, љубичаста.  

(511) 3  козметика за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1749 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) BIOESEN DOO KULA, Индустријска зона б.б., 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.03  

(591) зелена боја на белој подлози  

(511) 3  козметика за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1751 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue,, Regina SK, 

S4T 7T9, , CA 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21; 27.05.24  

(511) 1  ђубрива од сувих, зрнастих, течних, 

биолошких састојака која су инокуланти и не садрже 

воду; хемијски препарати за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству, наиме, 

хемијски препарати за третирање семења.   

5  пољопривредне хемикалије, наиме хербициди, 

инсектициди и хемикалије за уништавање глодара 

које се користе за третман семења.   

22  сирови памук.  

29  прерађено семење махунарки; јестива уља, наиме 

уље каноле и уље соје; сушене махунарке, наиме, 

сочиво, грашак, леблебије.  

30  шећер; прерађене житарице и зрневље, наиме, 

кукуруз, овас, лан и пшеница.   

31  намирнице за исхрану стоке, наиме, храна за 

исхрану животиња, протеински суплементи, храна за 

животиње у виду гранула од остатака житарица и 

млевене хране; храна за животиње која претежно 

садржи семење и зрневље, наиме, регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, трава за прехрану, травњаке и дворишта, 

махунарке, сточна храна, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачица, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.   

35  дистрибуција у малопродаји и велепродаји која се 

тиче пољопривредне робе и средстава; дистрибуција 

у велепродаји и услуге малопродаје у вези са 

пољопривредним производима, наиме, зрневљем, 

уљарицама, махунаркама и сточном храном, као и 

семењем пољопривредних производа и примарним 

нуспроизводима пољопривредних производа, храном 

за животиње, наиме комплетном храном, 

концентрованим витаминским готовим мешавинама 

за исхрану, минералним готовим мешавинама за 

исхрану, концентрованим витаминским и 

минералним готовим мешавинама за исхрану, 

суплементима и концентратима за исхрану, 

нутријентима и адитивима за животињску храну, 

лековима и инекцијама за животиње који се уносе 

као храна а служе за лечење и спречавање болести 

код животиња, пољопривредним хемикалијама, 

хербицидима, пестицидима и фунгицидима, 

пољопривредним ђубривима и компостима и 

земљом; услуге унапређења продаје, наиме 

стратешки развој, рекламирање и маркетинг у вези са 

производњом, куповином и продајом 

пољопривредних производа, наиме, зрневља, 

уљарица, махунарки и сточне хране, и семења 

пољопривредних производа и примарних 

нуспроизвода пољопривредних производа; 

саветодавне услуге, наиме, пословно планирање, 

управљање и евиденција за купце и добављаче у 

пољопривреди; пословно управљање за друге 

лифтовима и терминалима за жито и центрима за 

узгајање усева; услуге управљања ризиком; услуге 
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пословних информација, наиме пружање 

информација у вези са пољопривредним тржиштем.   

36  уговорне активности у виду трговине робом за друге 

и финансирања пољопривредних роба и средстава; 

услуге осигурања, наиме, закључивање уговора о 

осигурању у случају настанка штета услед грàда; услуге 

прибављања информација о посредовању у вези са 

основним производима; финансијско планирање за 

купце и добављаче у пољопривреди; услуге управљања 

финансијским ризиком.   

39  услуге транспортне логистике, наиме 

координисање превоза терете камионима; услуге 

транспорта, наиме, транспорт зрневља, 

пољопривредних производа и средстава и општег 

товара камионима; услуге складиштења зрневља; 

паковање у складу са поруџбинама и 

спецификацијама других.  

40  процесирање по поруџбини пољопривредних 

производа и прерађене хране; пружање услуга 

третирања и премазивања семења; производња и 

обрада по поруџбини пољопривредних производа, 

наиме зрневља, уљарица, махунарки и сточне хране, 

семења пољопривредних производа и примарних 

нуспроизвода пољопривредних производа, хране за 

животиње, наиме комплетне хране, концентрованих 

витаминских готових мешавина за исхрану, 

минералних готових мешавина за исхрану, 

концентрованих витаминских и минералних готових 

мешавина за исхрану, суплемената за исхрану и 

концентрата хране, нутријената и адитива за 

животињску храну, лекова и инекција за животиње 

који се уносе као храна а служе за лечење и 

спречавање болести код животиња, пољопривредних 

хемикалија, хербицида, пестицида и фунгицида, 

пољопривредних ђубрива, компоста и земље; услуге 

сушења зрневља.   

42  онлајн информационе услуге, наиме, пружање 

информација о пољопривредним истраживањима путем 

интернета или других електронских уређаја; услуге 

истраживања и развоја из области врста усева, 

пољопривредних хемикалија, хербицида, пестицида и 

фунгицида, пољопривредних ђубрива, рада 

експерименталних фарми, компоста и земљишта, 

сточарства; услуге теренске инспекције у пољопривреди; 

услуге тестирања земљишта и семења.   

44  саветодавне услуге у пољопривреди; онлајн 

информационе услуге, наиме, пружање 

пољопривредних информација у вези са ђубрењем 

путем интернета или другим електронским 

средством; услуге примене, наиме, услуге 

прилагодјене пољопривредне примене хемикалија и 

дјубрива и услуге сетве.  
 

(210) Ж- 2020-1754 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Beokolp d.o.o., Шајкашка 15б, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Дејан Јакимов, Хаџи Рувимова 24, 

Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.03; 10.01.05; 19.03.24; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06 

(591) наранџаста, бела, црвена.  

(511) 34   прибор за употребу дувана у виду 

папирних листића и филтера.  
 

(210) Ж- 2020-1755 (220) 12.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Beokolp d.o.o., Шајкашка 15б, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Дејан Јакимов, Хаџи Рувимова 24, 

Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.03; 10.01.05; 19.03.24; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06 

(591) наранџаста, бела, црвена.  

(511) 34   прибор за употребу дувана у виду 

папирних листића и филтера.  
 

(210) Ж- 2020-1756 (220) 13.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Књаз Милош а.д. Аранђеловац , Јужна 

индустријска зона б.б., 34300, Аранђеловац , RS 

(540) 
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(531) 01.15.21; 05.07.11; 05.07.22; 19.03.01; 25.05.02; 

26.01.19; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, тамнозелена, бела, наранџаста, окер.  

(511) 32  безалкохолна пића са укусом наранџе; 

воћни коктели са укусом наранџе, безалкохолни; 

воћни концентрати и пиреи са укусом наранџе који 

се користе за припрему напитака; воћни напици са 

укусом наранџе; воћни напици и воћни сокови са 

укусом наранџе; воћни нектар (безалкохолни) са 

укусом наранџе; безалкохолни; воћни сокови са 

укусом наранџе; газирана безалкохолна пића са 

укусом наранџе; газирани воћни сокови са укусом 

наранџе; гуарана напици са укусом наранџе 

енергетска пића са укусом наранџе; изотоници са 

укусом наранџе; кокосова вода (напитак) са укусом 

наранџе; концентровани воћни сокови са укусом 

наранџе; напици за спортисте са укусом наранџе 

обогаћени протеинима; напици са укусом наранџе; 

негазирана безалкохолна пића са укусом наранџе; 

освежавајућа безалкохолна пића са укусом наранџе.   
 

(210) Ж- 2020-1758 (220) 13.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA), 

Avenida Samuel Lewis y Calle 53, Edificio Omega 

Mezzanine, Apartado Postal No. 4493, Panamá 5, PA 

(740) Адвокат Ђорђе Ж. Марковић, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11130, Београд 

(540) 

BARCELO 

(511) 33  алкохолна пића (осим пива).  
 

(210) Ж- 2020-1759 (220) 13.10.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 

CO., LTD., NO.188, SECTION 3, WANJIALI 

MIDDLE ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, 

HUNAN, CN 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

AXILE 

(511) 34  дуван; бездимни дуван; дуван за жвакање; 

цигаре; цигарете које садрже замене за дуван, за 

немедицинске намене; цигарете; цигарилоси; биље за 

пушење; бурмут; усници за цигарете; кутије за 

цигарете; електронске дуванске луле; муштикле за 

цигарете; тегле за дуван; пепељаре за пушаче; 

хумидори за дуван; орални вапоризери за пушаче; 

вапоризери за бездимне цигарете; електронски 

уређаји за загревање цигарета или дувана у сврху 

ослобађања аеросола који садрже никотин за 

инхалацију; шибице; упаљачи за пушаче; резервоари 

гаса за упаљаче; филтери за цигарете; усници од 

жутог ћилибара за муштикле за цигаре и цигарете; 

папир за цигарете; ароме, осим етеричних уља, за 

дуван; ароме, осим етеричних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; електронске цигарете; 

течни раствори за употребу у електронским 

цигаретама; кућишта за електронске цигарете.  
 

(210) Ж- 2020-2195 (220) 11.12.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд, RS 

(540) 

BRONHERA           БРОНХЕРА 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-2241 (220) 17.12.2020. 

(442) 31.12.2020. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд, RS 

(540) 

LACTODERM    ЛАКТОДЕРМ 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of 

Trademarks Applications 
16.11.2020. - 15.12.2020. године 

 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/713 промењена је у PANON HEALTHY 

FOOD DOO, Индустријска зона , Север бб, 21235 

Темерин, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/717 промењена је у Привредно друштво 

Анвама д.о.о. , Булевар Зорана Ђинђића 144б , Нови 

Београд, RS; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве жига број 

Ж- 2020/1631 промењена је у Bahus doo Striža, 

Цариградски друм 10, 35250 Параћин, RS; 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За пријаву жига бр. Ж-  2020/1141 извршен је 

пренос на AGROINTER DOO BEGEČ, Краља Петра I 

54, 21411, Бегеч, RS; 
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 79246 (181) 05.05.2030. 

(210) Ж- 2020-616 (220) 05.05.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) Стефан Шиљак, Буњевачка 11,  

34000 Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.21; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор; лепила за 

канцеларијске и кућне потребе; уметнички материјали; 

кичице; материјали за обуку и наставу; пластични 

материјал за паковање; штампарска слова, клишеи.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.   

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 79247 (181) 13.02.2030. 

(210) Ж- 2020-205 (220) 13.02.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) "PIONIR 998" DOO, Мур б.б., 36300,  

Нови Пазар, RS 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.15; 26.03.23; 26.11.02; 26.11.06; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08  

(591) жута, црна.  

(511) Кл. 24:  текстил и текстилни производи   

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 28:  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли , украси за јелке.  
 

(111) 79248 (181) 19.03.2030. 

(210) Ж- 2020-472 (220) 19.03.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) CHEMPRO DOO BEOGRAD-ZEMUN, 

Милутина Миланковића 112/7, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

VITASTAR 

(511) Кл. 1:  ђубрива.  
 

(111) 79249 (181) 24.03.2030. 

(210) Ж- 2020-461 (220) 24.03.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) MARERA COWORKING DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Булевар Војводе Бојовића бр. 6-8, 

11000, Београд, RS 

(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.08 

(591) црна, црвена, плава, љубичаста.  

(511) Кл. 35:  изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима.   

Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; издавање 

пословног простора [непокретности]; изнајмљивање 

заједничких канцеларија за рад.   

Кл. 39:  изнајмљивање гаража; изнајмљивање 

простора за паркирање.   

Кл. 43:  изнајмљивање просторија за састанке.   
 

(111) 79250 (181) 24.03.2030. 

(210) Ж- 2020-460 (220) 24.03.2020. 

 (151) 16.11.2020. 
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(732) MARERA COWORKING DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Булевар Војводе Бојовића 6-8,  

11000, Београд, RS 

(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.03.01; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.05; 29.01.08  

(591) црна,зелена,жута,плава, црвена, љубичаста.  

(511) Кл. 35:  изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима.   

Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; издавање 

пословног простора [непокретности]; изнајмљивање 

заједничких канцеларија за рад.  

Кл. 39:  изнајмљивање гаража; изнајмљивање 

простора за паркирање.   

Кл. 43:  изнајмљивање просторија за састанке.   
 

(111) 79251 (181) 23.03.2030. 

(210) Ж- 2020-458 (220) 23.03.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) MARERA PROPERTIES DOO BEOGRAD, 

Булевар Војводе Бојовића бр. 6-8, 11000, Београд, RS 

(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.12; 26.04.02; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црвена, наранџаста, црна.  

(511) Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; управљање 

непокретностима; издавање пословног простора 

[непокретности].  

Кл. 39:  изнајмљивање гаража; изнајмљивање 

простора за паркирање.   
 

(111) 79252 (181) 22.04.2030. 

(210) Ж- 2020-545 (220) 22.04.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) Multivista Systems LLC, a Delaware limited 

liability company, 5345 Spring Valley Road, 75254 , 

Dallas, Texas , US 

(740) Адвокат Бојан Шундерић, Палмотићева 16а, 

11000, Београд 

(540) 

MULTIVISTA 

(511) Кл. 35:  припрема пословних извештаја и 

документације у виду фотографија, видео снимака, 

ласерског скенирања, дигиталних слика и евиденција 

о грађевинским активностима и активностима 

бродоградње, као и о постојећим објектима.   

Кл. 41:  фотографске услуге; услуге снимања аудио и 

видео записа; услуге производње видео снимака; 

видеографске услуге; ваздушна фотографија; услуге 

прављења дигиталних слика.  

Кл. 42:  обезбеђивање привременог коришћења 

софтвера за документацију који се не може 

преузимати, управљање пројектима и контрола у 

области грађевине, управљања објектима и 

бродоградње; обезбеђивање приступа садржају 

дигиталних медија и интерактивним цртежима 

градилишта/локације ради коришћења у области 

грађевине, управљања објектима и бродоградње; 

услуге софтвера као услуге (СААС) које нуде 

софтвер у области грађевинарства, управљања 

објектима и бродоградње; обезбеђивање 

привременог коришћења софтверске апликације на 

интернету за креирање, преглед, руковање и 

објављивање 3Д модела.   
 

(111) 79253 (181) 24.03.2030. 

(210) Ж- 2020-459 (220) 24.03.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) MARERA PROPERTY MANAGEMENT DOO 

BEOGRAD, Булевар Војводе Бојовића бр. 6-8, 

11000, Београд, RS 

(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, наранџаста, црна.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; саветодавне 

услуге у пословном управљању; помоћ у пословном 

или индустријском управљању.   
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Кл. 36:  изнајмљивање некретнина; управљање 

непокретностима; издавање пословног простора 

[непокретности].   

Кл. 37:  чишћење унутрашњости зграда.   
 

(111) 79254 (181) 16.04.2030. 

(210) Ж- 2020-547 (220) 16.04.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виногрсдска 52а, Београд-Сурчин, RS 

(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 05.05.21; 26.01.09; 26.01.20; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06  

(591) црвена, бела, сива, зелена, жута  

(511) Кл. 29:  јестива уља и масти.  
 

(111) 79255 (181) 16.04.2030. 

(210) Ж- 2020-548 (220) 16.04.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виногрсдска 52а, Београд-Сурчин, RS 

(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06 

(591) сива, светло плава, бела  

(511) Кл. 32:  вода за пиће, минерална вода, газирана 

минерална вода, вода са аромом, газирана вода са 

аромом.  
 

(111) 79256 (181) 16.04.2030. 

(210) Ж- 2020-549 (220) 16.04.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградска 52а, Београд-Сурчин, RS 

 

(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, бела, зелена, црвена  

(511) Кл. 3:  посластице у козметичке сврхе, наиме 

жвакаће гуме, бомбоне дражеје пеперминта, ситне 

спороотапајуће бомбоне и пастиле за чишћење и 

бељење зуба, листићи и спрејеви за освежавање даха.   

Кл. 30:  жвакаће гуме, жвакаће гуме од којих могу да 

се праве велики балони, бомбоне, дражеје 

пеперминта, ситне спороотапајуће бомбоне и 

пастиле.   
 

(111) 79257 (181) 17.04.2030. 

(210) Ж- 2020-558 (220) 17.04.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) Горан Бабић, Стевана Момчиловића 18б, Нови 

Сад, RS 

(740) Ненад Цвјетићанин, адвокат , Јурија Гагарина 

127/91, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.11  

(591) пурпурна  

(511) Кл. 5:  дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене, замрзнута-сушена храна 

прилагођена за медицинске сврхе, дехидрисана храна 

прилагођена за медицинске сврхе, хомогенизована 

храна прилагођена за медицинске сврхе, скроб за 

дијететске или фармацеутске потребе, биљна влакна, 

дијететска, беланчевине као дијететски додаци, семе 

лана као додатак исхрани, пшеничне клице као 

додатак исхрани, матични млеч као додатак исхрани, 

прополис као додатак исхрани, глукоза као додатак 

исхрани, лецитин као дијететски додатак, алгинати 

као дијететски додаци.  
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Кл. 30:  млевени овас, ољуштени овас, храна на бази 

овса, овсене пахуљице, пића на бази какаоа, пића на 

бази чоколаде, замене за кафу, кус-кус, воћни желе 

[слаткиши], мусли, колачи од пиринча, сос од соје, 

смрзнити јогурт [посластичарски].  

Кл. 43:  услуге ресторана, услуге ресторана за 

самопослуживање, услуге снек-барова.  
 

(111) 79258 (181) 14.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1169 (220) 14.07.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 8410001 

Beer Sheva, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SORATEL 

(511) Кл. 5:  пестициди, инсектициди, фунгициди и 

хербициди.  
 

(111) 79259 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-647 (220) 12.05.2020. 

 (151) 16.11.2020. 

(732) MILBOURG d.o.o. Beograd-Novi Beograd , 

Булевар Зорана Ђинђића 64а, III спрат, 11070, 

Београд-Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Tonzilette 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и медицински препарати; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  
 

(111) 79260 (181) 07.05.2030. 

(210) Ж- 2020-615 (220) 07.05.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) Ивана Кораб Шекуларац, Мајора Бранка 

Вукосављевића бр. 156, Београд, RS 

(740) Адвокат Ања Поткоњак, Устаничка 25, Србија 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17 

(511) Кл. 25:  дубоке патике за спортове у дворани; 

заштитне мајце за водене спортове [расх гуардс]; јахачке 

панталоне за спорт; крампони за спортску обућу; кратке 

спортске панталоне са трегерима; обућа, не за спортове; 

одела за водене спортове на површини воде; постављене 

спортске мајице; постављене спортске панталоне; 

постављени спортски шортсеви; специјална спортска 

обућа; специјална спортска одећа; спортска обућа; 

спортска обућа; спортска обућа за трчање; спортска 

обућа за фудбал; спортска одећа; спортске јакне; 

спортске јакне с капуљачом [парке]; спортске капе; 

спортске мајице; спортске мајице, дресови; спортске 

мајице и хеланке за јогу; спортске мајице са капуљачом; 

спортске мајице са кратким рукавима; спортске 

панталоне; спортске сукње; спортске трегер мајице; 

спортске униформе; спортске ципеле; спортске чарапе; 

спортски горњи делови за жене са грудњацима; спортски 

горњи и доњи делови одеће за трчање; спортски 

грудњаци; спортски дресови; спортски капути; спортски 

прслуци; спортски трикои са трегерима; спортски 

шортсеви; спортски шорцеви; униформе за борилачке 

спортове; упијајуће спортске мајице; упијајуће спортске 

панталоне; упијајући спортски грудњаци; чизме за 

спортове; шортсеви за борбу за мешовите борилачке 

вештине или рвачке спортове.   

Кл. 28:  артикли за гимнастику; бандаже за руке за 

спортску употребу; вијаче; опрема за вежбање; 

опрема за вежбање, која није за медицинску и 

рехабилитациону употребу; опрема за вежбање, која 

се не користи за физикалну терапију; опрема за 

вежбање са ручним управљањем; опрема за тренинг 

борилачких вештина.   
 

(111) 79261 (181) 07.05.2030. 

(210) Ж- 2020-612 (220) 07.05.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) Ивана Кораб Шекуларац, Мајора Бранка 

Вукосављевића бр. 156 , Београд, RS 

(740) Адвокат Ања Поткоњак, Устаничка 25, Србија 

(540) 
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(531) 02.03.08; 02.03.16  

(511) Кл. 25:  дубоке патике за спортове у дворани; 

заштитне мајце за водене спортове [расх гуардс]; 

јахачке панталоне за спорт; крампони за спортску 

обућу; кратке спортске панталоне са трегерима; 

обућа, не за спортове; одела за водене спортове на 

површини воде; постављене спортске мајице; 

постављене спортске панталоне; постављени 

спортски шортсеви; специјална спортска обућа; 

специјална спортска одећа; спортска обућа; спортска 

обућа; спортска обућа за трчање; спортска обућа за 

фудбал; спортска одећа; спортске јакне; спортске 

јакне с капуљачом [парке]; спортске капе; спортске 

мајице; спортске мајице, дресови; спортске мајице и 

хеланке за јогу; спортске мајице са капуљачом; 

спортске мајице са кратким рукавима; спортске 

панталоне; спортске сукње; спортске трегер мајице; 

спортске униформе; спортске ципеле; спортске 

чарапе; спортски горњи делови за жене са 

грудњацима; спортски горњи и доњи делови одеће за 

трчање; спортски грудњаци; спортски дресови; 

спортски капути; спортски прслуци; спортски трикои 

са трегерима; спортски шортсеви; спортски шорцеви; 

униформе за борилачке спортове; упијајуће спортске 

мајице; упијајуће спортске панталоне; упијајући 

спортски грудњаци; чизме за спортове; шортсеви за 

борбу за мешовите борилачке вештине или рвачке 

спортове.  

Кл. 28:  артикли за гимнастику; бандаже за руке за 

спортску употребу; вијаче; опрема за вежбање; 

опрема за вежбање, која није за медицинску и 

рехабилитациону употребу; опрема за вежбање, која 

се не користи за физикалну терапију; опрема за 

вежбање са ручним управљањем; опрема за тренинг 

борилачких вештина.   
 

(111) 79262 (181) 08.05.2030. 

(210) Ж- 2020-618 (220) 08.05.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) LUEDU DOO BEOGRAD-STARI GRAD, 

Книћанинова бр. 3, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Танасић, Николе Вучете бр.1, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.01.09; 24.17.04; 25.03.25; 26.01.16; 27.05.02; 

27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, црвена, жута, 

зелена, златна, бела боја.   

(511) Кл. 16:  албуми за самолепљиве сличице; 

бележнице, нотеси; беџеви од картона; беџеви од 

папира; блокови за цртање; бојанке; бојице; 

брошуре; водене боје, сликарске; воштане боје; 

воштане бојице; дечије сликовнице; енциклопедије; 

етикете од папира или картона; изложбене кутије од 

картона; изложбене кутије од папира; интерактивне 

едукативне књиге за децу; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; 

канцеларијски папир; канцеларијски прибор за 

писање; канцеларијски прибор (осим намештаја); 

картице за писање кратких порука; картон; картон за 

паковање; картони за испоруку робе; картонска 

амбалажа; картонске кутије; картонске кутије за 

паковање; картонски материјал за паковање; 

картонски материјал за паковање (облагање, 

пуњење); картонски плакати; картон у боји (обојени 

картон); клишеи; књиге; књиге за децу; књиге за 

децу са аудио компонентама; књиге са песмама или 

нотама; књиге са причама; књиге са упутствима за 

рачунарске игре; књиговезачки материјал; кожни 

обележивачи за књиге; корице (канцеларијски 

материјал); корице књига; кутије за паковање од 

картона; кутије од картона за паковање; кутије од 

папира; лепкови за канцеларијске и кућне потребе, 

лепљиве ознаке од папира; материјали за обуку и 

наставу; материјали за паковање направљени од 

замене за папир на бази минерала; материјали за 

уметнике; материјали за цртање; материјали за 

цртање и материјали за уметнике; материјали и масе 

за моделирање за децу; налепнице; натписи од 

папира; натписи од папира или картона; нацрти; 

нотеси; обележивачи за књиге; образовне књиге; 

образовне публикације; ознаке од папира или 

картона; оловке за сликање; омоти за папир; омоти 

(канцеларијски материјал); папир за дигиталну 

штампу; папир за свеске; папир за цртање; папирне 

или картонске кутије; папирне или пластичне кесице 

за поклоне; папирне кесе; папирне кесице за забаве; 

папирне кесице за поклоне; папирне кутије за 

паковање; папирне кутије за поклоне; папирни 

знакови; папирни материјал за паковање; папирни 

материјал за паковање (облагање, пуњење); папирни 

плакати; папирни украси за забаве; пластична фолија 

за паковање; пластичне фолије; пластичне фолије за 

омотавање; пластични материјал за паковање; 

пластични материјали за паковање; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

пластични омоти; пластични омоти за поклоне; 

сликовнице; хартија и картон, цртежи; школска 

опрема (свеске и прибор за писање); штампане 
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књиге; штампане ствари, штампарска слова; 

штампарска слова, клишеи; штампарски бројеви и 

слова; штампарски папир; штампарски слогови; 

штампа у боји; штампа у виду слика; штампа у виду 

фотографија; фотографије.  

Кл. 28:  апарати за видео игре; апарати за видео игре 

који су прилагођени за употребу на спољашњем екрану 

или монитору; апарати за игре; апарати са видео играма 

који се прикључују на телевизор; артикли за 

гимнастику; електронске играчке; играчке; играчке за 

децу; игре; игре, играчке и предмети за игру; игре и 

играчке; игре на табли; игре памћења; 

компјутеризовани столови за видео игре; компјутерски 

мишеви за играње игрица; конзоле за видео игре; 

конзоле за видео игре за коришћење са екстерним 

екраном или монитором; конзоле за електронске игре 

пројектоване за коришћење са спољним екраном или 

монитором; коцке (играчке); коцкице; кутије за играчке 

структуре; музичке играчке; музички инструменти 

играчке; пазле; ручне електронске видео игрице; ручне 

електронске игрице; ручне електронске игрице 

прилагођене коришћењу само са телевизијским 

пријемницима; ручне играчке конзоле; ручни уређаји за 

видео игрице; самостални апарати за видео игре; 

тастатуре за играње игрица; уређаји за забаву за 

коришћење са телевизијским екранима; фигурице за 

игру; чуњеви; џојстици за видео игрице; џојстици за 

компјутерске игре; џојстици за конзоле за игрице; 

гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге велепродаје 

везане за игре; услуге малопродаје везане за игре; 

производња и дистрибуција радио и телевизијских 

реклама; услуге велепродаје везане за играчке; услуге 

малопродаје везане за играчке; услуге онлајн 

малопродаје везане за играчке; услуге велепродаје 

везане за опрему из области информационих 

технологија; услуге малопродаје везане за опрему за 

информационе технологије; услуге онлајн велепродаје 

опреме из области информационих технологија; услуге 

онлајн малопродаје опреме за информационе 

технологије; услуге малопродаје игара; услуге 

велепродаје игара; услуге малопродаје играчака; услуге 

велепродаје играчака.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; 

производња аудио и видео записа; производња видео 

записа; производња и изнајмљивање образовног 

материјала и материјала за подучавање; производња 

музичких снимака; производња образовних 

материјала; производња програма телевизије, 

мобилне телевизије и радио програма; производња 

радијског забавног програма; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; производња филмова 

на видео траци, изузев у рекламне сврхе; услуге 

образовања и оспособљавања које се односе на игре.   

(111) 79263 (181) 24.02.2030. 

(210) Ж- 2020-291 (220) 24.02.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) AZYMUS d.o.o., Јастребачка бр. 2, Београд, RS 

(740) Адвокат Предраг Константиновић, Тадеуша 

Кошћушка бр. 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.07.20; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализацију, откривање, тестирање, 

инспекцију, спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за 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; рачунари и 

периферни рачунарски уређаји.   

Кл. 16:  фотографије; материјали за обуку и наставу.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови. 

Кл. 38:  услуге телекомуникација.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(111) 79264 (181) 14.05.2030. 

(210) Ж- 2020-661 (220) 14.05.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) CRH (Srbija) d.o.o. Popovac , Поповац б.б., 

35254 , Поповац, RS 

(740) Адвокат Бојан Шундерић, Палмотићева 16a, 

11000, Београд 

(540) 

ZIDOMAL 

(511) Кл. 1:  хемијски производи за употребу у грађевинској 

индустрији, нарочито везивни агенси за малтер.   

Кл. 19:  грађевински материјали, неметални.  
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(111) 79265 (181) 25.03.2030. 

(210) Ж- 2020-500 (220) 25.03.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) "Quass" d.o.o. Beograd-Zemun, Прве пруге 1Д, 

11080 Београд-Земун, RS 

(740) Адвокат Јасмина Уљаревић, Алексе 

Ненадовића бр. 1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.25; 29.01.01  

(591) наранџаста  

(511) Кл. 30:  кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; немидицински биљни чајеви; кекс; 

бисквити, суви колачићи; сладни бисквити; слаткиши од 

пеперминта; слаткиши; вафел производи; слатке 

земичке, колачићи; какао; кафа; непржена кафа; биљни 

препарати за употребу као замена за кафу; колачи; 

карамеле (бомбоне); препарати од житарица; цикорија 

(замена за кафу); чоколада; марципан; зачински додаци; 

слаткиши; слаткиши од шећера; корнфлекс; кукурузне 

пахуљице; кокице; препарати за учвршћивање мућене 

павлаке, шлага; сладолед; палачинке; природни 

заслађивачи; зачини; пимент; брашно од боба; кукурузно 

брашно; кукурузно брашно, крупно; брашно од слачице; 

јечмено брашно; сојино брашно; пшенично брашно; 

фондани (слаткиши); ситни колачи; ароме за колаче, 

изузев етарских уља; прашак за колаче; тесто за колаче; 

везивни агенси за сладолед; лед, природни или 

вештачки; лед за освежавање; глукоза за кулинарску 

намену; глутен припремљен као храна; препкрупа за 

људску исхрану; какао напици са млеком; пића од кафе 

са млеком; пића од чоколаде са млеком; средства за 

подизање теста; макарунси; млевени кукуруз; кукуруз, 

млевени; малтоза; меласа за исхрану; пите; млевени 

јечам; пастиле (бомбоне); пецива; пти-бер кекс; пралине; 

слатки корен (слаткиши); шербет (заслађени); сорбеи 

(ледени); тарт (слатка пита без горње коре); сладоледи; 

прашак за прављење сладоледа; слаткиши од бадема; 

посластице од кикирикија; ароме, које нису етарска уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; млевени овас; 

ољуштени овас; храна на бази овса; овсене пахуљице; 

овсено брашно; пивско сирће; пића на бази кафе; пића на 

бази какаоа; пића на бази чоколаде; кристализовани 

камени шећер; кус-кус; сладни екстракти за храну; слад 

за људску исхрану; воћни желе (слаткиши); мусли; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; кукурузни гриз; глазуре за колаче; чоколадни 

мусеви; десерти у облику муса (слаткиши); ланено семе 

за кулинарску употребу (зачин); семе лана за кулинарску 

употребу (зачин); пшеничне клице за људску исхрану; 

високопротеинске плочице од житарица; плочице од 

житарица; чоколадни украси за торте; намази на бази 

чоколаде; чоколадни намази који садрже орашасте 

плодове; коцке леда.   

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстракти; пиво; але пиво 

од ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво; пивски 

слад; безалкохолни воћни напици; пића од сурутке; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

воћни сокови; сирупи за пића; воде (пића); препарати за 

прављење газиране воде; литијум вода; минерална вода 

(пиће); селтзер вода; стоне воде; шира; лимунаде; 

екстракти хмеља за производњу пива; сокови од поврћа 

(пића); сирупи за лимунаде; сладовина; шира 

(неферментисана); бадемов сируп; сода вода; шербети 

(пића); сок од парадајза (пиће); безалкохолна пића; 

пилуле за газирање пића; прашкови за газирање пића; 

газирана вода; сарсапарила(безалкохолни напитак); 

аперитиви, безалкохолни; коктели, безалкохолни; 

воћни нектар (безалкохолни); изотоници; сок од јабуке, 

безалкохолни; квас; безалкохолни напици на бази меда; 

смутис (кашасти напици од воћа или поврћа); 

безалкохолна пића од алое вера; коктели на бази пива; 

напици од соје, осим замена за млеко; напици за 

спортисте обогаћени протеинима; напици на бази 

пиринча, који нису замена за млеко; безалкохолни 

напици са укусом кафе; безалкохолни напици са 

укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића; јечмено 

вино (пиво); енергетка пића.  
 

(111) 79266 (181) 05.05.2030. 

(210) Ж- 2020-602 (220) 05.05.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) The Brooklyn Brewery Corporation (New York 

Corporation), 79 North 11th Street, Brooklyn, New 

York 11249, US 

(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

SPECIAL EFFECTS 

(511) Кл. 32:  пива; алкохолно пиће на бази слада у 

облику пива, добијено врењем; безалкохолна пива.  
 

(111) 79267 (181) 06.05.2030. 

(210) Ж- 2020-608 (220) 06.05.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

COLGATE LINK 

(511) Кл. 21:  четкице за зубе.  
 

(111) 79268 (181) 08.05.2030. 

(210) Ж- 2020-620 (220) 08.05.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

COLGATE ELIXIR 

(511) Кл. 3:  паста за зубе и течност за испирање 

уста.  
 

(111) 79269 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-589 (220) 30.04.2020. 

 (151) 18.11.2020. 

(732) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33, 24000, 

Суботица, RS 

(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3, 

24000, Суботица 

(540) 

UMETNICA 

(511) Кл. 32:  аперитиви, безалкохолни; ароматизована 

вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна 

пића; безалкохолна пића са укусом воћа; безалкохолни 

воћни екстракти; безалкохолни воћни напици; 

безалкохолни газирани напици од воћног сока; 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

безалкохолни концентрисани воћни сирупи; 

безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; вода за 

пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни; воћни 

концентрати за производњу напитака; воћни напици; 

воћни напици и воћни сокови; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; газирана безалкохолна 

пића; газирана вода; газирана минерална вода; газирани 

воћни сокови; енергетска пића; коктели, безалкохолни; 

напици са укусом воћа; тоник.  

Кл. 33:  алкохолна пића; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; алкохолне 

мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели; 

алкохолни екстракти; алкохолни напици од воћа; 

алкохолни препарати за прављење напитака; 

амерички виски; аперитиви; аперитиви на бази вина; 

аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића; 

аперитиви на бази жестоких пића; аперитивна вина; 

апсинт; армањак; биљни ликери; битери [горка 

алкохолна пића]; бренди; бренди од трешања; 

бурбон; вино; виски; водка; воћни екстракти, 

алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна пића - 

битери; горки алкохолни аперитиви; готови 

алкохолни коктели; десертна вина; дестилована 

алкохолна пића на бази житарица; дестилована 

жестока пића; дестилована пића; дигестиви [ликери 

и жестока пића]; екстракти жестоких алкохолних 

пића; жестока алкохолна пића [дестилована]; 

жестока пића; жестока пића с укусима [алкохолна 

пића]; јабуковача; киршч, вишњевача; коктели; 

коњак; крем ликери; крушковача; кувано вино; 

ликери; ликер који садржи биљне екстракте; 

медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила; узо; 

џин; шампањац; шери.   
 

(111) 79270 (181) 23.04.2030. 

(210) Ж- 2020-579 (220) 23.04.2020. 

 (151) 19.11.2020. 

(732) Мирослав Оташевић, Луке Војводића 29/13, 

11090 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 16.03.19; 24.17.04; 25.03.13; 25.07.02; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) светла зелена (#7а9е3c), бела, тамна зелена  

(511) Кл. 35:  дистрибуција рекламног материјала, 

презентација робе, објављивање рекламних текстова, 

оглашавање, рекламирање, рекламирање преко 

телевизије, онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

маркетинг, услуге телемаркетинга, услуге рекламних 

агенција, производња рекламних филмова, продукција 

емисија телевизијске продаје, оглашавање на отвореном, 

писање рекламних текстова.  

Кл. 38:  емитовање телевизијских програма, 

емитовање кабловске телевизије, комуникације 

мобилним телефонима, пренос порука и слика 

посредством рачунара.  

Кл. 41:  продукција радио и телевизијских програма, 

телевизијска забава, пружање услуга у области 

образовања, пружање услуга у области забаве и 

разоноде, електронско издаваштво.  
 

(111) 79271 (181) 01.04.2030. 

(210) Ж- 2020-485 (220) 01.04.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way, 

92879, Corona, California, US 
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.04; 27.05.21; 29.01.03  

(591) зелена.  

(511) Кл. 12:  аутомобили, аутомобилски делови и 

опрема.   
 

(111) 79272 (181) 04.05.2030. 

(210) Ж- 2020-600 (220) 04.05.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. 

Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.09; 26.04.16; 26.04.24; 26.05.06; 26.05.16  

(511) Кл. 32:  безалкохолни напици, укључујући 

газирана пића и енергетска пића; сирупи, 

концентрати, прахови и препарати за прављење 

напитака, укључујући и газирана и енергетска пића; 

пиво.   
 

(111) 79273 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-599 (220) 30.04.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 4. Organize Sanayi 

Bolgesi, 83409 Nolu Cadde, No:8, Şehitkamil-

Gaziantep, TR 

 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.01.16; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.05; 29.01.06  

(591) плава, зелена, бела, љубичаста.  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и чишћење, 

детерџенти који нису за употребу у производним 

процесима и за медицинску употребу, белила за веш, 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама, 

препарати за уклањање мрља, детерџенти за прање 

судова; парфимерија; козметика (осим медицинске 

козметике); мириси; дезодоранси за личну употребу 

и за животиње; сапуни (осим медицинских сапуна); 

препарати за негу зуба, средства за чишћење зуба, 

препарати за полирање протеза, препарати за 

избељивање зуба, средства за испирање уста, која 

нису за употребу у медицини; абразивни препарати; 

шмиргл платно; шмиргле; камен пловућац; 

абразивне пасте; препарати за полирање коже, 

винила, метала и дрвета, средства за полирање и 

креме за кожу, винил, метал и дрво, восак за 

полирање; влажне марамице за бебе.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати за 

употребу у медицини; хемијски препарати за 

употребу у медицини и ветерини, хемијски реагенси 

за фармацеутску и ветеринарску употребу, 

радиоактивне супстанце за медицинске и 

ветеринарске сврхе; медицинска козметика; додаци 

исхрани за фармацеутске и ветеринарске сврхе; 

додаци исхрани за људску исхрану; дијететски 

додаци за животиње; додаци исхрани; медицински 

препарати за мршављење; храна за бебе; биљке и 

биљни напици прилагођени за медицинске сврхе; 

стоматолошки препарати и артикли, материјал за 

пуњење зуба, материјали за узимање отисака зуба, 

стоматолошки лепак и материјал за поправку зуба; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

хигијенски улошци; хигијенски тампони; фластери; 

материјал за превијање; пелене, укључујући оне од 

папира и текстила; пелене за бебе од папира; пелене 

за бебе од текстила, салвете за бебе од папира, 

пелене за одрасле од папира, пелене за одрасле од 

текстила, пелене за кућне љубимце; препарати за 
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уништавање штеточина; фунгициди, хербициди; 

родентициди; дезодоранси, осим оних за људе или 

животиње; препарати за дезодорисање ваздуха; 

дезинфекциона средства; антисептици; детерџенти за 

медицинску употребу; медицински сапун, сапун за 

дезинфекцију, антибактеријски лосион за руке; 

пелене за бебе; хигијенски улошци; пелене за 

инконтиненцију; пелене за одрасле.  

Кл. 16:  папир и картон; папир и картон за паковање и 

увијање, картонске кутије; папирни убруси; тоалет папир; 

папирне салвете; пластични материјали за паковање и 

увијање; клишеи и штампарска слова; књиговезачки 

материјал; штампане публикације; штампане ствари; 

књиге, магазини, новине, књиге рачуна, штампане 

отпремнице, штампани ваучери, календари; постери; 

фотографије [штампане]; слике; налепнице 

[канцеларијски прибор]; поштанске марке; канцеларијски 

прибор, канцеларијски материјал, материјал за обуку и 

наставу [изузев намештаја и апарата]; прибор за писање и 

цртање; уметнички материјали; папирни производи за 

употребу у канцеларији; лепкови за употребу у 

канцеларији, налив пера и хемијске оловке, оловке, 

гумице за брисање, лепљиве траке за папир, картони 

[уметнички материјали], папир за писање, папир за 

копирање, папирне ролне за касе, материјал за цртање, 

школске табле, дрвене бојице, водене боје [сликарске]; 

канцеларијски реквизити; ваљци и четке за фарбање; 

убруси од папира.  
 

(111) 79274 (181) 01.04.2030. 

(210) Ж- 2020-484 (220) 01.04.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way, 

92879, Corona, California, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.04; 27.05.21  

(511) Кл. 12:  аутомобили, аутомобилски делови и опрема.   
 

(111) 79275 (181) 02.03.2030. 

(210) Ж- 2020-340 (220) 02.03.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) Tritonex doo Kragujevac, Срете Младеновића 

2, 34000, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) Кл. 1:  лепкови за индустријску употребу; 

наиме лепак за паркет.  
 

(111) 79276 (181) 08.05.2030. 

(210) Ж- 2020-621 (220) 08.05.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) Deciem Beauty Group Inc., 15 Fraser Avenue, 

Toronto, Ontario M6K 1Y7, CA 

(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

PWDR 

(511) Кл. 3:  козметика; козметички препарати за 

негу тела; производи за негу коже и тела, нарочито 

средства за хидратацију лица, средства за 

хидратацију тела, третмани против старења коже 

лица; производи против старења коже тела, нарочито 

креме против старења коже, лосиони, гелови, уља, 

средства за чишћење, сапуни за тело, пилинзи, 

средства за хидратацију, регенератори за кожу, 

средства за омекшавање коже и препарати за негу 

коже за уклањање бора; топикални третмани за врат, 

нарочито лосиони, креме, гелови, уља, средства за 

чишћење, пилинзи, средства за хидратацију, 

регенератори за кожу, средства за омекшавање коже 

и препарати за негу коже за уклањање бора за врат; 

немедицински третмани против стрија, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

пилинзи, средства за хидратацију, регенератори за 

кожу, средства за омекшавање коже и препарати за 

негу коже за уклањање бора за третман стрија; 

немедицински третмани против целулита, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

средства за хидратацију, регенератори за кожу за 

смањење целулита; третмани за бељење и/или 

посветљавање коже, нарочито лосиони, креме, 

гелови, уља, средства за чишћење, средства за 

хидратацију, регенератори за кожу за бељење коже и 

посветљавање коже; производи за негу косе, 

нарочито, спрејеви за косу, лосиони за негу косе, 

регенератори за косу и гелови за косу; сапуни, 

нарочито антиперспирантни сапуни, сапуни за тело, 

сапун за купку и сапун за руке; етерична уља, 
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лосиони за косу; пасте за зубе, креме за лице и тело, 

купке за тело, шампони, средства за хидратацију 

тела, колоњска вода; тоалетна вода; парфеми; 

дезодоранси за личну употребу.  
 

(111) 79277 (181) 08.05.2030. 

(210) Ж- 2020-622 (220) 08.05.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) Deciem Beauty Group Inc., 15 Fraser Avenue, 

Toronto, Ontario M6K 1Y7, CA 

(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска  32, 

11000, Београд 

(540) 

PWDRS 

(511) Кл. 3:  Козметика; козметички препарати за 

негу тела; производи за негу коже и тела, нарочито 

средства за хидратацију лица, средства за 

хидратацију тела, третмани против старења коже 

лица; производи против старења коже тела, нарочито 

креме против старења коже, лосиони, гелови, уља, 

средства за чишћење, сапуни за тело, пилинзи, 

средства за хидратацију, регенератори за кожу, 

средства за омекшавање коже и препарати за негу 

коже за уклањање бора; топикални третмани за врат, 

нарочито лосиони, креме, гелови, уља, средства за 

чишћење, пилинзи, средства за хидратацију, 

регенератори за кожу, средства за омекшавање коже 

и препарати за негу коже за уклањање бора за врат;  

немедицински третмани против стрија, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

пилинзи, средства за хидратацију, регенератори за 

кожу, средства за омекшавање коже и препарати за 

негу коже за уклањање бора за третман стрија; 

немедицински третмани против целулита, нарочито 

лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење, 

средства за хидратацију, регенератори за кожу за 

смањење целулита; третмани за бељење и/или 

посветљавање коже, нарочито лосиони, креме, 

гелови, уља, средства за чишћење, средства за 

хидратацију, регенератори за кожу за бељење коже и 

посветљавање коже; производи за негу косе, 

нарочито, спрејеви за косу, лосиони за негу косе, 

регенератори за косу и гелови за косу; сапуни, 

нарочито антиперспирантни сапуни, сапуни за тело, 

сапун за купку и сапун за руке; етерична уља, 

лосиони за косу; пасте за зубе, креме за лице и тело, 

купке за тело, шампони, средства за хидратацију 

тела, колоњска вода; тоалетна вода; парфеми; 

дезодоранси за личну употребу.  
 

(111) 79278 (181) 14.05.2030. 

(210) Ж- 2020-663 (220) 14.05.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

 

(732) QuableB.V., Plesmanlaan 84, 2497CB, Den Haag, NL 

(740) Адвокат Јован Маринковић, Устаничка 12 улаз 

1 стан 6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 16.03.17; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црвена, тамно жута, бледо зелена, светло плава, 

тамно плава, црна.  

(511) Кл. 12:  кола, аутомовбили.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, обавештења 

о пословима, лепљење плаката, рекламирање преко 

плаката,-агенције за увоз и извоз, агенције за 

пружање пословних информација, анализе цена и 

трошкова, дистрибуција рекламног материјала, 

агенције за запошљавање, вођење књига 

(књиговодство), рачуноводство, израда извода са 

рачуна, ревизија пословања, пословно управљање и 

организационо саветовање, консултације у 

пословном управљању, презентација робе, 

непосредно оглашавање путем поште, помоћ у 

пословном или индустријском управљању, 

ажурирање огласних материјала, дистрибуција 

узорака, стручне услуге у пословној ефикасности, 

услуге продаје путем лицитације, истраживање 

тржишта, пословне процене, пословна истраживања, 

изнајмљивање огласних материјала, консултације у 

вези са пословним организовањем, објављивање 

рекламних текстова, оглашавање, рекламирање, 

рекламирање на радију, радио рекламирање, 

истраживања за послове, услуге односа са јавношћу, 

рекламирање преко телевизије, телевизијске 

рекламе, преписивање коресподенције 

(канцеларијске услуге), уређивање излога, рекламне 

агенције, рекламне агенције, саветодавне услуге у 

пословном управљању, маркетиншка истраживања, 

компјутерско управљање подацима, професионалне 

пословне консултације, економске прогнозе, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, пословне информације, испитивање јавног 

мњења, обрачунавање плата, проналажење особља, 

изнајмљивање огласног простора, промоција продаје 

за друге, обрачун пореза, услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике, обрада текста, 

услуге претплате на новине за друге, рекламирање 

слањем наруџбеница, прикупљање информација у 

компјутерску базу података, систематизација 
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информација у компјутерској бази података, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи, услуге 

набавке за трећа лица (куповина производа и пружање 

услуга за друге пословне субјекте), претраживање 

података у рачунарским базама података за трећа лица, 

изнајмљивање времена за рекламирање у свим 

средствима комуникације, услуге праћења штампе, 

психолошко тестирање за избор запослених, услуге 

поређења цена, презентација производа путем средстава 

комуникације у сврху продаје на мало, пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

(центар за пружање савета потрошачима), договарање 

претплате за услуге телекомуникација за трећа лица, 

административна обрада наруџбеница за куповину, 

комерцијална администрација за лиценце роба и услуга 

трећих лица, услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању), фактурисање, писање рекламних текстова, 

прикупљање статистичких података, услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора, 

производња рекламних филмова, маркетинг, услуге 

телемаркетинга, изнајмљивање продајних штандова, 

пружање комерцијалних и пословних контакта и 

информација, оптимизација за претраживаче, 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице, 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање), услуге комерцијалног посредовања, 

пословно управљање за независне пружаоце услуга, 

преговарање и закључивање пословних трансакција за 

трећа лица, ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података, услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте, пружање 

пословних информација путем Интернет странице.   

Кл. 36:  изнајмљивање некретнина, услуге агенција 

за промет некретнина, посредовање у промету 

некретнина, процена некретнина, управљање 

непокретностима, издавање пословног простора 

(непокретности).  

Кл. 38:  слање порука, телефонске услуге, 

телефонске комуникације, телекс услуге, 

информативна агенција, новинске агенције, 

емитовање кабловске телевизије, мобилна 

телефонија, комуникација преко рачунарских 

терминала, пренос порука и слика посредством 

рачунара, електронска пошта, пренос факсимилом, 

информације о телекомуникацијама, пејџинг услуге, 

радиом, телефоном или другим видом електронског 

комуницирања, изнајмљивање уређаја за слање 

порука, комуникација преко мреже оптичких 

влакана, изнајмљивање факсимил апарата, 

изнајмљивање модема, изнајмљивање 

телекомуникационе опреме, изнајмљивање телефона, 

сателитски пренос, услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге), обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом, услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања, услуге телеконференција, обезбеђење 

корисничког приступа у глобалној рачунарској 

мрежи, изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама, пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телепродаје, 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 

услуге говорне поште, пренос честитки путем 

Интернета, пренос дигиталних датотека, бежично 

емитовање, услуге видеоконференција, пружање 

услуга онлајн форума.   

Кл. 41:  услуге разоноде, настава, обука, образовне 

услуге, услуге пружања обуке, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење 

конгреса, подучавање.  

Кл. 42:  изнајмљивање рачунара, рачунарско 

програмирање, дизајнирање рачунарског софтвера, 

ажурирање рачунарског софтвера, саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера, графички дизајн, 

изнајмљивање рачунарског софтвера, итраживање и 

развој нових производа за друге, поновно успостављање 

рачуна рских података, одржавање рачунарског 

софтвера, анализа рачунарских система, дизајнирање 

рачуна рских система, умножавање рачуна рских 

програма, израда и одржавање веб страница за друге, 

хостинг рачуна рских сајтова ( веб сајтова), инсталирање 

рачунарских софтвера, засејавање облака, конвертовање 

рачуна рских података и програма (не физичка 

конверзија), саветовање у области рачунарског софтвера, 

изнајмљивање веб сервера, заштита од рачуна рских 

вируса, обезбеђивање алата за претраживање 

(претраживача) на интернету, дигитализација 

докумената (скенирање), праћење рачуна рских система 

даљинским приступом, саветовање о изради веб сајтова, 

софтвер у виду сервиса (SaaS), саветовање у вези 

информационих технологија, сервер хостинг, чување 

резервне копије података ван мреже, електронско 

похрањивање података, пружање информација о 

рачунарским технологијама и програмирању путем 

Интернет странице, рачунарство у облаку, услуге 

спољних фирми у области информационих технологија, 

саветодавне услуге у области компјутерске технологије, 

саветовање о сигурности рачунара.  
 

(111) 79279 (181) 14.05.2030. 

(210) Ж- 2020-668 (220) 14.05.2020. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(540) 
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(531) 08.01.22; 19.03.05; 25.07.21; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) црвена, плава, браон, бела, беж  

(511) Кл. 30:  вафел производи; вафли са пуњењем; 

колачи од чоколаде; кондиторски производи од 

чоколаде; кондиторски производи са маслацем и 

карамелом; обланде обложене чоколадом; обланде са 

кексом; пецива са џемом; пецива с кремом; 

чоколадна обланда; чоколадни десерти; чоколадни 

колачи.   
 

(111) 79280 (181) 10.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1942 (220) 10.12.2019. 

 (151) 20.11.2020. 

(732) Lilly drogerie d.o.o. Beograd, Жоржа 

Клеменсоа 19, 11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Весна Гаковић Анђелић, Др Агостина 

Нета 22, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.24; 27.05.25  

(511) Кл. 3:  парфимерија, етерична уља, козметика, 

лосиони за косу; парфимеријски производи; 

козметички производи и козметички препарати; 

козметички препарати за косу и теме; немедицински 

препарати за третман косе за козметичке потребе; 

козметички производи за косу; козметички 

производи за негу косе; козметички препарати за 

негу и за обликовање косе; препарати за трајно 

обликовање и обликовање косе; препарати за 

коврџање косе; препарати за увијање косе; 

производи за исправљање косе; лосиони за јачање 

косе; препарати за чишћење, бојење, фарбање, 

посветљивање, обликовање и фризирање косе; 

препарати за бојење косе; фарбе за косу; боје за косу; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

маскаре за косу; посветљивачи за косу; хидроген 

пероксид за косу; производи за бојење и бељење 

косе; препарати за косу за уклањање боје; средства за 

испирање боје за косу; неутрализатори за трајно 

коврџање косе; препарати за трајну ондулацију косе; 

производи за равнање косе; гелови за косу; лакови за 

косу; спреј за косу; гелови, спрејеви, пене и балзами 

за обликовање и негу косе; шљокице за козметичке 

потребе; шљокице у спреју за козметичку употребу; 

спреј за фарбање и бојење израстка косе; спрејеви за 

бојење косе; спреј за сјај за косу; балзами, креме и 

уља за косу; серуми за косу; пудер за косу; маске за 

косу; восак за косу; препарати за чишћење, негу и 

дотеривање косе; шампони за косу; прашкови за 

прање косе и други препарати за прање косе; 

регенератори за косу; средства за омекшавање косе 

за козметичке потребе; средства за учвршћивање 

косе [препарати за обликовање косе]; лепак за 

везивање уметака за косу; средство за уклањање 

лепка за косу; препарати за заштиту косе од сунца.   

Кл. 8:  aпарати за плетење косе, електрични; 

електричне пегле за косу; електричне цик цак пегле 

за косу; пресе за таласасту косу, електричне; ручне 

справе за коврџање косе; ручне справе за увијање 

косе; справе за увијање косе, електричне и 

неелектричне; ручне справе за увијање косе, 

електричне; ручне справе за увијање косе, 

неелектричне; увијачи за косу, неелектрични; 

тримери за косу, електрични и неелектрични.   

Кл. 11:  eлектрични сушачи за косу; фенови за косу; 

лампе за увијање косе.  

Кл. 21:  четке за косу; чешљеви за косу; чешљеви за 

косу, електрични; бочице за наношење боје за косу; 

електричне ротирајуће четке за косу; посуде за 

бојење косе; термичке четке за косу; четке за бојење 

косе; четке за косу на врућ ваздух.  

Кл. 26:  капе за бојење косе; капе за фарбање косе; 

капе за бојење праменова; фолије за фарбање косе; 

увијачи за косу (додаци за косу); увијачи косе, 

електрични и неелектрични; електрични и 

неелектрични увијачи за косу, сем ручних справа; 

папир за увијање косе; шнале за увијање косе; 

вештачка коса; гумице за косу; клипсе за косу; мреже 

за косу; пантљике за косу; плетена коса; праменови 

косе; продужеци косе; траке за косу; украси за косу; 

шнале и шналице за косу; штипаљке за косу.  

Кл. 35:  све врсте оглашавања и рекламирања роба и 

услуга у вези са прометом робе, нарочито 

оглашавање роба и услуга путем Интернета, wеб-

сајта, плаката, лифлета, постера, билборда, новинско, 

радио и телевизијско оглашавање и рекламирање 

роба и услуга, каталошко оглашавање и 

рекламирање, непосредно оглашавање путем поште; 

услуге промоције и презентације производа и услуга 

путем свих врста медија, за сврхе продаје; промоција 

продаје за друге; организација и реализација 

промотивних манифестација и програма за купце; 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе; маркетинг; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; сортирање 

разних производа, за рачун трећих лица, ради 

омогућавања потрошачима да их лакше разгледају и 

купују; услуге малопродаје, велепродаје, препродаје 

и распродаје робе на унутрашњем и иностраном 

тржишту, укључујући и продају путем Интернета и 
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онлине продају; све горе наведене услуге у вези са 

следећом робом: парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу; парфимеријски 

производи; козметички производи и козметички 

препарати; козметички препарати за косу и теме; 

немедицински препарати за третман косе за 

козметичке потребе; козметички производи за косу; 

козметички производи за негу косе; козметички 

препарати за негу и за обликовање косе; препарати за 

трајно обликовање и обликовање косе; препарати за 

коврџање косе; препарати за увијање косе; 

производи за исправљање косе; лосиони за јачање 

косе; препарати за чишћење, бојење, фарбање, 

посветљивање, обликовање и фризирање косе; 

препарати за бојење косе; фарбе за косу; боје за косу; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

маскаре за косу; посветљивачи за косу; хидроген 

пероксид за косу; производи за бојење и бељење 

косе; препарати за косу за уклањање боје; средства за 

испирање боје за косу; неутрализатори за трајно 

коврџање косе; препарати за трајну ондулацију косе; 

производи за равнање косе; гелови за косу; лакови за 

косу; спреј за косу; гелови, спрејеви, пене и балзами 

за обликовање и негу косе; шљокице за козметичке 

потребе; шљокице у спреј у за козметичку употребу; 

спреј за фарбање и бојење израстка косе; спрејеви за 

бојење косе; спреј за сјај за косу; балзами, креме и 

уља за косу; серуми за косу; пудер за косу; маске за 

косу; восак за косу; препарати за чишћење, негу и 

дотеривање косе; шампони за косу; прашкови за 

прање косе и други препарати за прање косе; 

регенератори за косу; средства за омекшавање косе 

за козметичке потребе; средства за учвршћивање 

косе [препарати за обликовање косе]; лепак за 

везивање уметака за косу; средство за уклањање 

лепка за косу; препарати за заштиту косе од сунца; 

апарати за плетење косе, електрични; електричне 

пегле за косу; електричне цик цак пегле за косу; 

пресе за таласасту косу, електричне; ручне справе за 

коврџање косе; ручне справе за увијање косе; справе 

за увијање косе, електричне и неелектричне; ручне 

справе за увијање косе, електричне; ручне справе за 

увијање косе, неелектричне; увијачи за косу, 

неелектрични; тримери за косу, електрични и 

неелектрични; електрични сушачи за косу; фенови за 

косу; лампе за увијање косе; четке за косу; чешљеви 

за косу; чешљеви за косу, електрични; бочице за 

наношење боје за косу; електричне ротирајуће четке 

за косу; посуде за бој ењ е косе; термичке четке за 

косу; четке за бојење косе; четке за косу на врућ 

ваздух; капе за бојење косе; капе за фарбање косе; 

капе за бојење праменова; фолије за фарбање косе; 

увијачи за косу (додаци за косу); увијачи косе, 

електрични и неелектрични; електрични и 

неелектрични увијачи за косу, сем ручних справа; 

папир за увијање косе; шнале за увијање косе; 

вештачка коса; гумице за косу; клипсе за косу; мреже 

за косу; пантљике за косу; плетена коса; праменови 

косе; продужеци косе; траке за косу; украси за косу; 

шнале и шналице за косу; штипаљке за косу.    
 

(111) 79281 (181) 24.04.2030. 

(210) Ж- 2020-571 (220) 24.04.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) MIM COMMERCE D.O.O., Булевар Деспота 

Стефана 115, Београд, RS 

(740) Николина Вујиновић и  Милица Аранђеловић, 

Крунска 50, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.15.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.22; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, светло плава  

(511) Кл. 9:  респираторне маске које нису за 

вештачко дисање; штитови за лице за раднике; 

заштитне маске.   

Кл. 10:  хигијенске маске за медицинску употребу; 

маске које користи медицинско особље.  
 

(111) 79282 (181) 20.02.2030. 

(210) Ж- 2020-247 (220) 20.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Privredno društvo DIREKTNO DIGITAL 

NEWS Doo Beograd-Savski venac, Владете 

Ковачевића 3г, 11040, Београд, RS 

(740) Ђорђе Стефановић, Ђорђа Радојловића 22, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава, црвена.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; новине; фотографије.  

Кл. 35:  рекламирање; маркетинг; оглашавање; 

услуге односа са јавношћу; пружање пословних 

информација путем интернет странице.   

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних текстова; 

електронско издаваштво; писање текстова, не у 

рекламне сврхе.  
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(111) 79283 (181) 16.03.2030. 

(210) Ж- 2020-434 (220) 16.03.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) "Нишка пивара" д.о.о. Ниш, ул. Игманска 

б.б., 18000, Ниш, RS 

(740) Адвокат Милена Братић Јанковић, Вожда 

Карађорђа 100/Л, 18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.07  

(591) црвена, тегет, беж, златна.  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; пластични материјали 

за паковање.  

Кл. 32:  пиво.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; великопродаја 

и малопродаја; пиво; хартија; картона; пластичних 

материјала за паковање пива.  
 

(111) 79284 (181) 17.03.2030. 

(210) Ж- 2020-439 (220) 17.03.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) BABYLON PARK UK PLAY & 

ENTERTAINMENT LTD, Milner 7, London SW3 

2QA, GB 

(740) Драган Томић, адвокат, Крунска 41/19,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 04.05.21; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава зелена, сива, тамно плава  

(511) Кл. 28:  апарати за аркадне видео игре; апарати 

за игре; апарати за игре на срећу; апарати за јахање у 

забавним парковима; апарати и машине за куглање; 

апаратура за избацивање тениских лоптица; базени 

за пливање [за играње]; балони за игру; бејзбол 

рукавице; бинго картице; билијарски штапови; 

билијарски столови који се покрећу кованицама; 

билијарски столови; билијарска креда; возила 

играчке; дечије кућице за игру; дронови [играчке]; 

експлозивне конфете за забаве; дувалице за 

прављење мехура од сапунице [играчке]; 

електорнске мете; жетони за игре; звечке [играчке]; 

играчке; играчке возила на даљинско управљање; 

играчке на надувавање за базене; игре; игре на табли; 

игре грађења; игре са обручима; игре са 

потковицама; каписле за пиштоље [играчке]; карте за 

игру; карте-сличице које се размењују, за игру; 

картице за гребање за игре на срећу; конзоле за 

видео игре; контролери за конзоле за игру; конфете; 

коњи за љуљање; коцке [играчке]; коцкице; лопте за 

игру; лопте за играње; лопте за билијар; лукови за 

стреличарство; макете [играчке]; макете играчке; 

машине за видео игре; машине за забаву, аутоматске 

и које се покрећу кованицама; машине за избацивање 

лоптица; пикадо; пиштољи играчке; пиштољи с 

бојом [спортска опрема]; преносиве видео игре са 

дисплејем од течних кристала; преносне игре и 

играчке са телекомуникационим функцијама; пуњене 

играчке; ролери; ролшуе [котураљке]; стони фудбал; 

столови за стони тенис; тобогани [играчке]; 

трамболине; чипови за игре на срећу; чуњеви [игре]; 

шатори за игру.  

Кл. 41:  извођење представа уживо; извођење 

циркуских представа; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање опреме за играње; клупске услуге 

[забавне или образовне]; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

организовање балова; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање модних ревија за 

забавне сврхе; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање спортских 

такмичења; организовање такмичења [образовних 

или забавних]; продукција музике; пружање услуга 

аутомата за аркадне игрице; пружање услуга у 

области забаве и разоноде; снабдевање опремом за 

рекреацију; услуге забављача; услуге караока.  
 

(111) 79285 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-250 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) MEDISAN INTERNATIONAL DOO 

PREDUZEĆE ZA KONSALTING, TRGOVINU I 

USLUGE BEOGRAD (VOŽDOVAC), 28. јуна бр. 19, 

11050, Београд, RS 
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(740) Марко Јојић, Браничевска бр. 6, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.06; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 5:  препарати за пречишћавање ваздуха.  

Кл. 10:  електрични термофор; апарати за масажу.  

Кл. 11:  термофор; инсталације за пречишћавање 

воде;апарати и машине за пречишћавање ваздуха.  

Кл. 21:  кухињско посуђе; земљано посуђе; посуђе; 

стоно посуђе; керамика за употребу у домаћинству.  

Кл. 25:  обућа; папуће за купатило.  
 

(111) 79286 (181) 28.01.2029. 

(210) Ж- 2019-117 (220) 28.01.2019. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Саша Јакшић, Смолућска улица бр.6А, Београд, RS 

(740) Марко Вукмировић, Мурска 1, Београд 

(540) 

 

(531) 17.01.02; 17.01.07; 26.04.07; 26.04.16; 26.04.22; 

27.05.01  

(511) Кл. 41:  образовне услуге;  припремање обуке;  

разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге;  ветеринарске услуге ; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње;  услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.  

Кл. 45:  индивидуалне и друштвене услуге које 

пружају други, ради задовољавања потреба 

појединаца, нарочито услуге агенције за склапање 

бракова.   
 

(111) 79287 (181) 28.02.2030. 

(210) Ж- 2020-323 (220) 28.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР 

ДОО БЕОГРАД, Цара Лазара бр. 5А, Београд, RS 

(740) Душан Стојменовић, адвокат, Зрењанински пут 

бр. 43ј/10 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела.  

(511) Кл. 16:  проспекти; приручници; формулари 

(штампани); штампане публикације.   

Кл. 41:  издаваље текстова, осим рекламних текстова; 

настава, обука; образовне услуге; услуге пружања обуке; 

организовање и вођеље конференција; организоваље и 

вођеље конгреса; припремаље и вођеље радионица 

(обука); електронско издаваштво; подучавање.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; софтвер и у виду 

сервиса (SaaS).  
 

(111) 79288 (181) 18.03.2030. 

(210) Ж- 2020-441 (220) 18.03.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ Cañada de 

los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 

28906 Getafe (MADRID), ES 

(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава и сива  

(511) Кл. 17:  спојеви и облоге чврсте за цеви, 

неметалне.  
 

(111) 79289 (181) 18.03.2030. 

(210) Ж- 2020-442 (220) 18.03.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ Cañada de 

los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 

28906 Getafe (MADRID), ES 

(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 
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(531) 26.01.04; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.04; 

29.01.06 

(591) плава и сива  

(511) Кл. 19:  цевоводи, неметални; цеви за димњаке, 

неметалне; цеви (олуци) и одводне цеви, неметалне; 

водоводне цеви, неметалне; круте цеви, неметалне 

(за грађевине).  
 

(111) 79290 (181) 18.03.2030. 

(210) Ж- 2020-443 (220) 18.03.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ Cañada de 

los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 

28906 Getafe (MADRID), ES 

(740) Петошевић д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 26.02.03; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава и сива  

(511) Кл. 7:  машине које садрже моторе који после 

процеса загревања, истезања и сечења добијају 

оријентисане ПВЦ (ПВЦ - О) цеви.  
 

(111) 79291 (181) 20.02.2030. 

(210) Ж- 2020-245 (220) 20.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Obshestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 

"Parapharm" (Parapharm LLC), ul. Sverdlova, 

build.4, 440026, Penza, RU 

(740) Адвокат Слободан Влаховић, Радоја Дакића 

35/32, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 01.07.12; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) тамно зелена, светло зелена, црвена, бела, жута, 

наранџаста, црна.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; додаци 

исхрани за људе и животиње; биолошки активини 

додаци исхрани; минерални додаци и адитиви за 

храну; дијететска храна прилагођена за медицинске 

намене; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; течни дијететски додаци 

исхрани за медицинску употребу; додаци исхрани; 

дијететски додаци исхрани; ензими као додаци 

исхрани; биљни додаци исхрани; минерални додаци 

исхрани; не-медицински фармацеутски препарати, 

односно природни биљни додаци исхрани, 

хомеопатски додаци исхрани; нутрацеутици као 

дијететски додаци.   
 

(111) 79292 (181) 13.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1778 (220) 13.11.2019. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) ZTR "GOLD-PACK 2003" Dragan Mirković, 

Северозападна трансверзала б.б., 15000 Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела, жута, црвена.  

(511) Кл. 30:  бомбоне.  
 

(111) 79293 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-251 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

FRANKA 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79294 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-252 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

FUTUR 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
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(111) 79295 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-253 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

LAUFER 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79296 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-254 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

LOVAC 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79297 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-255 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

MARKER 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79298 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-256 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

MOREZMO 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

 

(111) 79299 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-257 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

MORFEJ 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79300 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-258 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

SAVATRON 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79301 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-259 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

TOTEM 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79302 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-260 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

VIRTUS 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
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(111) 79303 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-261 (220) 21.02.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Chemical Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 

5/4, 11070 , Нови Београд, RS 

(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

BRENER 

(511) Кл. 5:  препарати за заштиту биља, а нарочито 

препарати за уништавање корова и штеточина, 

хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди.  
 

(111) 79304 (181) 04.03.2030. 

(210) Ж- 2020-339 (220) 04.03.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson 

Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, розе.  

(511) Кл. 5:  лековите минералне воде.  

Кл. 32:  вода; минерална вода; газирана и негазирана 

стона вода за пиће; безалкохолна пића.  

Кл. 35:  услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у 

вези са лековитим минералним водама, водом, 

минералном водом, газираном и негазираном стоном 

водом за пиће, безалкохолним пићима.  
 

(111) 79305 (181) 05.03.2030. 

(210) Ж- 2020-353 (220) 05.03.2020. 

 (151) 23.11.2020. 

(732) Fitnesses d.o.o. Beograd-Palilula, Маријане 

Грегоран 70, 11000, Београд, RS 

(740) Андреа Радоњанин, Добрачина 15, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.18; 24.17.02; 26.01.14; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.08  

(591) љубичаста, петролеј плава, плава, црна.  

(511) Кл. 9:  апликације за рачунарске софтвере који 

се могу преузимати.  

Кл. 41:  вођење часова фитнеса; услуге личног 

тренера; обука.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање.  
 

(111) 79306 (181) 22.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1214 (220) 22.07.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) ADAMA AGAN Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone , Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ECLIPSE  

(511) Кл. 5:  пестициди, инсектициди, фунгициди и 

хербициди.  
 

(111) 79307 (181) 25.03.2030. 

(210) Ж- 2020-501 (220) 25.03.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) DENSO CORPORATION, 1-1 Showa-cho, 

Kariya-city, Aichi-pref., JP 

(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак, 

адвокати, Ресавска 34, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.12.01; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и бела  

(511) Кл. 4:  индустријска уља и масти, восак; мазива; 

једињења за скупљање, влажење и везивање прашине; 

горива и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за 

осветљавање; наиме, нехемијски адитиви за моторно 

гориво, моторно гориво, погонско гориво, индустријска 

уља, уља за аутомобилске моторе, моторна уља, 

лубриканти, уље за подмазивање, индустријска маст, 

маст за подмазивање.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; наиме, пословно 

консултовање и саветодавне услуге, стручне услуге о 

пословној ефикасности, помоћ у пословном управљању, 

пословна истраживања, анализе цена и трошкова, 

маркетиншка истраживања, истраживање тржишта, 

услуге малопродаје или услуге великопродаје, 

презентација производа путем средстава комуникације у 
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сврху продаје на мало, промоција продаје за друге, 

рекламирање, дистрибуција рекламног материјала, 

манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних 

промоција, онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

прикупљање информација у рачунарске базе података, 

систематизација информација у рачунарским базама 

података, претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге, услуге агенција за запошљавање, 

услуге увозно-извозних агенција, обрачун и 

консултантске услуге у вези пореза.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања и 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; наиме, рачунарско програмирање, 

дизајнирање рачунарског софтвера, одржавање 

рачунарског софтвера, дизајнирање рачунарских 

система, саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера, саветовање у области рачунарског 

софтвера, саветовање у области сигурности рачунара, 

изнајмљивање рачунара, изнајмљивање рачунарског 

софтвера, инжењерске услуге, инжењерско цртање, 

индустријски дизајн, истраживање у области машинства, 

истраживање и развој за друге, истраживање у области 

технике, испитивање материјала, испитивање 

исправности возила, дизајн и развој дијагностичких 

апарата, дијагностичко испитивање или услуге 

дијагностичке анализе у погледу делова за возила, 

делова мотора, електронских апарата, 

телекомуникационих апарата, индустријских машина 

или кућних апарата, обезбеђивање рачунарских 

програма у мрежама података, пружање привремене 

употребе онлајн рачунарског софтвера који се не 

преузима и користи за одржавање возила, софтвер као 

услуга (СааС), рачунарство у облаку, пружа ње 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта.   
 

(111) 79308 (181) 06.02.2030. 

(210) Ж- 2020-150 (220) 06.02.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 4:  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети од 

тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; гас 

за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на бази 

алкохола; гориво за осветљавање; гориво из биомасе; 

графит за подмазивање; дизел уље; додаци, који нису 

хемикалије, за моторна горива; дрвени брикети; 

дрвени опиљци за потпаљивање ватре; дрвени угаљ 

[гориво]; електрична енергија; етанол [гориво]; желе 

од петролеја за индустријску употребу; згуснути гас 

[гориво]; индустријска уља; индустријске масти; 

индустријски восак; керозин; кокс; коштано уље за 

индустријску употребу; ксилен гориво; ланолин за 

употребу у производњи козметике; лигнит; лигроин; 

мазива; мазут; масти за заштиту коже; масти за 

обућу; масти за оружје; масти за подмазивање; масти 

за производе од коже; масти за ремење; материјал за 

паљење ватре; мешавина испарљивих горива; 

минерална горива; мирисне свеће; моторна уља; 

нафта; нафтни етар; нискокалорични плин; ноћна 

расвета [свеће]; огревно дрво; озокерит; олеин; 

папирне траке за потпаљивање ватре; парафин; 

петролеј [прерађен или непрерађен]; плинско гориво; 

плинско уље; погонско гориво; потпаљивачи; 

препарати за везивање прашине за чишћење; 

препарати за уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље за 

индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне јелке; 

смесе за упијање прашине; смеше за везивање 

прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус од 

метил алкохола.   

Кл. 9:  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 
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геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне 

батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење 

нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за 

транспирацију кисеоника; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализирање 

хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за 

балансирање; апарати за бележење времена; апарати 

за гашење ватре; апарати за глачање фотографских 

снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за 

демагнетизацију магнетних трака; апарати за 

дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за дисање, изузев за 

вештачко дисање; апарати за замену игала на 

грамофон има; апарати за интерну комуникацију; 

апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за 

медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за 

мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење 

дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење раздаљине; апарати за мерење 

удаљености; апарати за обраду података; апарати за 

обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати 

за праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за 

суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за увећавање 

[фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, не за 

медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи навоја; 

бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за купатила; 

ваге са анализатором телесне масе; вакум-метри; 

вакумске цеви [радио]; вариометри; ватрогасна 

црева; ватростално стакло [лабораторијско]; ветроказ 

за одређивање правца ветра; ветромери 

[анемометри]; видео екрани; видео касете; видео 

пројектори; видео рекордери; видео телефони; 

видео-траке; видео уређаји за надгледање беба; 

визири за шлемове; вискови; високофреквентни 

апарати; вођице или олово за дубиномере; возачке 

рукавице; воки-токи; вокмен; волтметри; временски 

прекидачи, аутоматски; галванометри; галванске 

батерије; галванске ћелије; гасометри [инструменти 

за мерење]; геодетске справе и инструменти; говорне 

цеви; грамофон и; гранични мерач [столарија]; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; детектори 

фалсификованог новца; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални знаци; дигитални рамови за 

фотографије; дигитални термостати за контролу 

климатизације; дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу; динамометри; диоде које 

емитују светло [ЛЕД]; дисаљке; диск драјвери за 

рачунаре; диско в и за снимање звука; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; дифракциони 

апарат у микроскопији за преламање спектра; ДНА 

чипови; дозиметри; дубиномери; дубиномери, 

мерачи дубине мора; еквилајзери [аудио апарати]; 

екрани за фотогравуру; електрифициране ограде; 

електрична звона на вратима; електричне жице; 

електричне инсталације за даљинско управљање 

индустријским процесима; електричне инсталације 

за спречавање провала; електричне спојнице; 

електричне утичнице; електрични адаптери; 

електрични апарати за даљинско паљење; 

електрични апарати за комутацију; електрични 

водови; електрични каблови; електрични колектори; 

електрични претварачи; електрични проводници; 

електрични утикачи; електрични цевоводи; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; електродинамички апарати за даљинску 

контролу железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; електронске 

партитуре које се могу преузети он-лајн; електронске 

публикације које се могу преузимати; електронске 

табле за обавештења; електронске цеви за 

појачавање; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски планери; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; епидијаскопи; 
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ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене 

за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне: заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона 

[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине; 

звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле 

за грамофоне; идентификационе облоге за 

електричне каблове; идентификациони конци за 

електричне жице; издавачи карата; инвертори струје; 

индикатори брзине; индикатори губитка струје; 

индикатори за количину; индикатори нивоа воде; 

индикатори притиска; индикатори притиска за 

вентиле; индикатори температуре; индуктори [за 

струју]; инкубатори за културе бактерија; 

инструменти за геодетско мерење; инструменти за 

испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти за 

осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким 

влакнима; калеми, електрични; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони; 

катанци, електронски; катоде; катодни анти-

корозивни апарати; кациге за виртуелну стварност; 

кертриџи за мастило, празни, за штампаче и 

фотокопир апарате; кинематографске камере; 

кинематографски филм, осветљен; клепетуше за 

усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари; 

коаксијални каблови; кодиране картице за 

откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачуна ром, осим за 

видео игре; коморе за декомпресију; компакт 

дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери; 

компаратор; компаси за одређивање правца; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

хардвер; комутатори; кондензатори; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; контактна сочива; контролне 

табле [за струју]; контролни инструменти за котлове; 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске 

посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски 

роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за 

мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер 

земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; 

ласери, који нису за медицинску употребу; лењири 

[мерни инструменти]; летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљишта]; либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале]; 

лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти 

[РОА]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за 

обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару 

возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу]; 

магичне лампе [пројектори нацртаних слика у 

простору]; магнети; магнетне жице; магнетне 

идентификационе картице; магнетне траке за 

рачунаре; магнетне траке; магнетни декодери; 

магнетни дискови; магнетни носиоци података; 

магнетофони; манометри; маркери за обележавање 

ивица; маске за заваривање; математички 

инструменти; материјали за електричне водове 

[жице, каблови]; матрице [мерни инструменти]; 

машине за бројање и сортирање новца; машине за 

гласање; машине за диктирање; машине за мерење 

тежине; машине за рачунање; машине за 

фактурисање; машине са перфорираним картицама 

за канцеларије; мегафони; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; мембране за 

научне апарате; меморијске картице за машине за 

видео игре; мерачи; мерачи величине прста; мерачи 

величине прстена; мерачи висине; мерачи за 

нарезивање шрафова; мерачи [инструменти за 

мерење]; мерачи јачине алкохола; мерачи 

километраже за возила; мерачи површине, 

сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи 

протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина; 

мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије; 

мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти]; 

мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти; 

мерни инструменти, електрични; мерни компаси; 

метал детектори за индустријску или војну примену; 
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метеоролошки балони; метеоролошки инструменти; 

метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми 

за апарате који се покрећу бројачем; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; механички 

знаци; механички или светлећи сигнали; 

микрометарски завртњи за оптичке инструменте; 

микрометри; микропроцесори; микроскопи; 

микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати 

који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за РОД уређаје [личне 

дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове; 

навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; намештај 

посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце; 

наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања; 

наутички апарати и инструменти; неонски знаци; 

нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за 

ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за 

електричне калемове; носачи тамних плоча 

[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем; 

носиви рачунари; носиви уређаји за мерење 

активности; носни чепови за пливаче и рониоце; 

ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија; 

објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични 

осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа 

за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за 

заштиту од пожара; одећа отпорна на метке; 

озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у 

фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска; 

омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оплате за 

електричне каблове; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи; 

оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; 

оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за 

лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за фотографска 

сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара; 

покривала за главу као заштитни шлемови; 

полариметри; полупроводници; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; постоља за 

реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за 

испирање [фотографске]; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме 

[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора; 

пројектни екрани; пројектори слајдова; 

противпожарна ћебад; противпожарни аларми; 

противпожарни излази; противпожарни чамци; 

против провални упозоравајући апарати; процесори 

[централна јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења напона; 

регулатори сценске расвете; регулациони апарати, 

електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју]; 

резонатори за откривање подземних вода; релеји, 

електрични; рендгенске фотографије, које нису за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, не за 

медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање 

ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко 

дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; рефрактометри; решетке за 

батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка 

одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну 
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стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице 

за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски 

речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи 

или механички знаци за путеве; светломери; 

светлосна сигнализација; светлосни електронски 

показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни 

моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни; 

сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају 

[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне 

звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете, 

неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални 

панели, светлећи или механички; сигурносне мреже; 

сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за 

седишта возила и за спортску опрему; сигурносни 

рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји 

за кодирање]; симулатори управљања и контроле 

возила; симулатори за обуку оживљавања; сирене; 

системи за распршивање за противпожарну заштиту; 

скале за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; спектроскопи; 

спектографски апарати; специјална одећа за 

лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; спојнице 

[опрема за обраду података]; спортске наочаре; 

спортске пиштаљке; спортски штитници за уста; 

справе за гашење ватре; справе за гашење пожара; 

стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; сталци за 

сушење [фотографски]; сталци прилагођени за 

лаптопове; станице за пуњење електричних возила; 

стереоскопи; стереоскопски апарат; столарски 

лењири; стробоскопи; стубови за бежичне антене; 

сушилице за употребу у фотографији; таблет 

рачунари; таксиметри; танки клијент рачунари; 

тастатуре за рачунаре; тастери за звона; тахометри; 

тегови; телевизијски апарати; телевизијски апарати 

који се покрећу кованицама; телеграфске жице; 

телеграфски апарати; телекомуникациони апарати у 

облику накита; телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење 

глава за снимање; транзистори [електронски]; 

транспондери; трансформатори [за струју]; триоде; 

троношци за камере; ћебад за преживљавање; 

убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко]; 

угаони лењири за мерење; углови за мерење; 

угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре; 

украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила; 

управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за 

мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент]; 

уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине 

наночестица; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење 

дебљине коже; уређаји за мерење сателитских 

сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за 

монтажу кинематографских филмова; уређаји за 

надгледање беба; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за 

струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил 

машине; филмови, осветљени; филтери за 

респираторне маске; филтери за ултравиолетне 

зраке, за фотографију; филтери за употребу у 

фотографији; флопи дискови; флуоресцентни 

екрани; фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; хелиографски 

апарат; хигрометри; хидромерачи киселости; 

хидрометри; холограми; хорне за звучнике; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

хронографи [апарати за бележење времена]; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони; 

ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара; 

црне кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; 

штампана кола; штампане плоче; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста 

за ватрогасце; штитови за лице за раднике; штитници 
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од искри; штитници за колена за раднике; штитници 

за зубе; штитници главе за спорт; рачунaри.   

Кл. 16:  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за убре [од папира или пластике]; вреће 

за микроталасно кување; врећице [коверте, кесе] од 

папира или пластике, за паковање; географске мапе; 

глина од полимера за моделирање; глобуси; глутен 

[лепа к] за папир или употребу у домаћинству; 

гравуре; графитне мине за оловке; графичке 

репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; гумице за брисање; 

дијаграм и; дописнице за најаву посебних дога аја; 

дописнице, разгледнице; држачи за креду; држачи за 

оловке; држачи оловака; држачи печата; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књижице; 

коверте; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; комплети за цртање; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректорске 

траке [канцеларијски прибор]; корице за пасоше; 

креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање; 

кројачка креда; кројеви и обрасци за копирање; 

куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије 

за оловке; кутије за печате; кутије са бојама 

[школски материјал]; лењири за цртање; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве врпце за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индексне карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 
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омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

марамице за уклањање шминке; папирне кутије за 

крем; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 

картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за сто од папира; подметачи за пивске 

чаше; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к 

реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице 

за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци 

од рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање; 

угаоници за цртање; украсне папирне заставице; 

улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са 

мастилом за машине за репродуковање докумената; 

умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од 

папира или пластике за паковање хране; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фигурине направљене од 

кашираног папира; филтер папир; фолије за 

прецртавање; фолије од папира или пластике за 

одржавање влаге за паковање хране]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампане]; 

француски лењири кривуљари; хектографи; 

хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки 

препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне 

фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају 

на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [висока штампа]; штампарска слова; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штитници за брисање; штампани 

роковници.   

Кл. 29:  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у 
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кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; говеђа супа; грашак, 

конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол; 

дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за 

исхрану; желе од меса; живина, која није жива; 

животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од 

јаја; замене за млеко; залеђено воће; замрзнуто-

сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено 

коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестива птичја 

гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве 

масти; јестиви инсекти, неживи; јестиво цвеће, 

сушено; јетра; јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво 

путер за исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот од 

бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

маргарин; љуска ри, који нису живи; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне 

супстанце за производњу јестиве масти; мекушци, 

неживи; мармелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

кикирикија; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази 

рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на 

бази кокосовог млека; напици на бази млека од 

кикирикија; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; напици са бактеријама млечне 

киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено 

млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ]; 

палми но уље за исхрану; паниране кобасице; 

парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за 

кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; полен припремљен као храна; препарати за 

прављење бујона; препарати за супу од поврћа; 

прерађен орах; пресована воћна паста; производи од 

млека; протеинско млеко; прстенови од лука 

[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак, 

који није жив; рендани пржени кромпир [hash 

bгоwпs]; репино уље за исхрану; риба, која није 

жива; рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља 

икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; 

рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом; 

салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино 

млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за 

кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за 

исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће; 

тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или 

поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу 

пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље 

од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за 

исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисано млеко; ферментисано печено млеко; 

харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна 

или вештачка; чауре свилене бубе за људску 

исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи, 

рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице, 

која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке, 

љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 
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производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за 

шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума; 

жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви 

папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено 

брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком; 

капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне]; 

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; 

кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена; 

киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи 

од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кус-

кус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед, 

природни или вештачки; мајонез; макарони; 

макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска 

вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде; 

напици на бази камилице; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке; 

палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од 

ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто; 

пецива; пивско сирће; пикалили; пикантне 

палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за 

кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите 

од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића 

на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од 

чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица; 

посластице од кикирикија; пралине; прашак за 

колаче; прашак за пециво; прашак за прављење 

сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за 

салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; препарати од житарица; прерађено семе за 

употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у 

морску траву; природни заслађивачи; пролећне 

ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице 

за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; 

рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе 

аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни]; 

сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин]; 

сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства 

за омекшавање меса за употребу у домаћинству; 

средства за подизање теста; стаклене глазуре; 

стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува 

зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин]; 

сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако; 

тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување; 

тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за 

колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полу-прерађен 

производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне 

за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; 

ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса 

[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца; 

хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или 

лишће као замена за чај; целе рова со; цикорија 

[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; 

чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс 

[производ од житарица]; чоколада; чоколадни 

мусеви; чоколадни украси за торте; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; шафран 

[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 
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енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; квас; 

коктели, безалкохолни; коктел и на бази пива; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици на 

бази пиринча, који нису замена за млеко; напици од 

соје, осим замена за млеко; освежавајућа безалкохолна 

пића; пиво; пивски слад; пилуле за газирање пића; пића 

од сурутке; прашкови за газирање пића; препарати за 

прављење газиране воде; радлер; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; сирупи за лимунаде; сирупи за 

пића; сладно пиво; сладовина; смутис [кашасти напици 

од воћа или поврћа]; сода вода; сокови од поврћа 

[пића]; сок од јабуке, безалкохолни; сок од парадајза 

[пиће]; стоне воде; шербети [пића]; шира; шира 

(неферментисана).  

Кл. 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 цена и 

трошкова; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; 

дактилографске услуге; дистрибуција рекламног 

материјала; дистрибуција узорака; договарање 

претплате за услуге телекомуникација за трећа лица; 

економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном управљању; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних 

промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; маркетиншка истраживања; непосредно 

оглашавање путем поште; обавештења о пословима; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

обрада текста; обрачун пореза; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по 

клику [рау рег click оглашавање]; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне процене; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

пословно управљање за спортисте; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно управљање 

и организационо саветовање; пословно управљање 

програмима 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 робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; промоција продаје за друге; 

проналажење особља; професионалне пословне 

консултације; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање пословних 

информација; пружање пословних информација путем 

Интернет странице; психолошко тестирање за избор 

запослених; развој концепта оглашавања; 

рачуноводство; ревизија пословања; регистровање 

писане комуникације и података; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламирање преко телевизије; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; секретарске услуге; система ција 

информација у компјутерским базама података; 

стенографске услуге; стручне услуге о пословној 

ефикасности; тражење спонзорства; 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 
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графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје у 

вези са пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 37:  асфалтирање; асфалтирање путева; 

балансирање гума; бојење и поправка натписа; 

бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или 

гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске 

услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање 

каменом пловућцем; грађевински надзор; 

дезинфиковање; закивање; заштита возила од 

корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од 

корозије; звучно усаглашавање, штимовање 

музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство; 

изградња и одржавање цевовода; изградња лука, 

пристаништа; изградња пристанишних насипа; 

изградња сајамских штандова и продавница; 

изградња фабрика; изнајмљивање булдожера; 

изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање 

дизалица [грађевинске опреме]; изнајмљивање 

машина за ископавање [багера]; изнајмљивање 

машина за прање веша; изнајмљивање машина за 

прање судова; изнајмљивање машина за сушење 

судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске опреме; 

инсталирање и одржавање пећи; инсталирање и 

поправка телефона; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; инсталирање, одржавање и поправка 

машина; конструисање; конструисање и поправљање 

складишта; конструисање подводних објеката; 

консултације о грађењу; крпљење котлова; лакирање; 

малтерисање; молерске услуге, спољне и унутрашње; 

монтирање скела; обнављање машина које су 

истрошене или делимично уништене; обнављање 

одеће; одржавање базена за пливање; одржавање 

возила; одржавање и поправка авиона; одржавање и 

поправка горионика [пламеника]; одржавање и 

поправка моторних возила; одржавање и поправка 

сефова; одржавање и поправка трезора; одржавање 

намештаја; одржавање, чишћење и поправка коже; 

одржавање, чишћење и поправка крзна; оправка 

сунцобрана; отклањање сметњи на електричним 

апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање 

одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; 

поновно пуњење тонера за штампаче; поправка 

електричних водова; поправка и одржавање филмских 

пројектора; поправка кишобрана; поправка обуће; 

поправка одеће; поправка пумпи; поправка 

сигуроносних брава; поправка тапацирунга; поправка 

фотографских апарата; поправка часовника и сатова; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање и поправка лифтова; постављање и 

поправка опреме за наводњавање; постављање и 

поправљање опреме за грејање; постављање и 

поправљање опреме за заштиту од поплава; 

постављање комуналних објеката на градилиштима; 

постављање кухињске опреме; постављање, одржавање 

и оправљање канцеларијских машина и опреме; 

постављање тапета на зидове; прање; прање веша; 

прање возила; прање прозора; прање рубља; 

протектирање гума; пружање информација у вези са 

изградњом; пружање информација у вези са 

поправкама; пуњење батерија за возила; пуњење 

електричних возила; рестаурација машина, мотора који 

су истрошени или делимично уништени; рестаурација 

намештаја; рестаурација [поправка] музичких 

инструмената; рестаурација уметничких дела; рушење 

грађевина; стерилизација медицинских инструмената; 

столарске услуге; тапацирање; уградња и поправка 

противпожарних аларма; уградња и поправка 

противпровалних аларма; уградња прозора и врата; 

уништавање [истребљење] штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге вађења камена, каменолома; 

услуге електричара; услуге одржавања домаћинства 

[услуге чишћења]; услуге поправке возила у квару; 

услуге поправки кровова; услуге прављења 

вештачког снега; услуге пуњења батерија мобилних 
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телефона; услуге сервисних станица за возила 

[бензинских пумпи]; услуге сузбијања штеточина, 

осим у пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге хидрауличког фрактурисања; 

хемијско чишћење; чишћење возила; чишћење 

димњака; чишћење зграда [спољних површина]; 

чишћење и поправка котлова; чишћење одеће; 

чишћење пелена; чишћење снега; чишћење улица; 

чишћење унутрашњости зграда.   

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези 

са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 

од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(111) 79309 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-645 (220) 12.05.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) Neuroth AG, Schwarzau im Schwarzautal 51, A-

8421 Wolfsberg im Schwarzautal, AT 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) наранџаста, бела и црна.  

(511) Кл. 9:  слушалице, радио и инфраред 

(инфрацрвени) пријемници који се користе као 

слушна помагала за глуве; софтвер који се може 

преузимати; апликацијски софтвер за слушна 

помагала, акустична помагала и апарате за лечење 

тинитуса; софтвер за подешавање и адаптацију 

слушних помагала и акустичних помагала и апарата 

за лечење тинитуса; софтвер који се користи за 

анализу оштећења слуха; софтвер који се користи за 

контролу и побољшање квалитета звука код слушних 

помагала; апликације за мобилне телефоне; наочаре 

са или без оптичких ефеката; стакла за наочаре; 

диоптријски оквири; оквири за наочаре; наочаре за 

сунце; футроле за наочаре; кутије за контактна 

сочива; контактна сочива и оптички уређаји.  

Кл. 10:  хируршки, медицински и зубарски апарати и 

инструменти (укључујући вештачке удове, очи и 

зубе); слушна помагала, акустична помагала (која 

нису обухваћена другим класама), апарати за 

заштиту слуха; медицински инструменти за слух; 

медицински апарати за лечење тинитуса; тинитус 

маскери, наиме, медицински апарати за прикупљање 

звука, шумова, тонова или музике, које се користе за 

лечење тинитуса; електронска слушна помагала; 

слушна помагала са могућношћу програмирања; 

адаптери за уши за слушна помагала.  

Кл. 35:  саветовање у вези са пословним 

организовањем, наиме, саветовање у вези са продајом 

слушних помагала, акустичних помагала, апарата за 

заштиту слуха, уређаја и апарата за лечење тинитуса, и 

њихове опреме; саветовање у вези са пословним 

организовањем, наиме, саветовање у вези са продајом 

наочара са или без оптичких ефеката, стакала за 

наочаре, диоптријских оквира, оквира за наочаре, 

наочара за сунце, футрола за наочаре, кутија за 

контактна сочива, контактних сочива и оптичких 

уређаја; организовање презентација, у пословне сврхе, 

везаних за слушна помагала, акустична помагала, 

апарата за заштиту слуха, уређаја и апарата за лечење 

тинитуса, и њиховом опремом; саветовање у вези са 

пословним организовањем, у пословне сврхе, у вези са 

наочарама са или без оптичких ефеката, стаклима за 

наочаре, диоптријским оквирима, оквирима за наочаре, 

наочарама за сунце, футролама за наочаре, кутијама за 

контактна сочива, контактним сочивима и оптичким 

уређајима.  

Кл. 37:  поправка слушних помагала за глуве, 

акустичних помагала, апарата за заштиту слуха и 

оптичких производа.  

Кл. 42:  научна и индусријска истраживања из 

области слушне акустике и оптике; услуге писања 

програма за обраду података; саветовање у области 

информационих технологија; софтверски 

инжењеринг; израда рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера.   
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Кл. 44:  медицинске и здравствене услуге за људе; 

логопедска терапија; терапија за потешкоће са 

слухом; консултантске услуге у вези са испитивањем 

слуха; медицинско саветовање код губитка слуха, 

поремећаја слуха и тинитуса, намештања слушних 

помагала, акустичних помагала, апарата за заштиту 

слуха, тинитус маскера и апарата за спречавање 

тинитуса; услуге инжењерства звука у области 

слушних помагала за глуве, апарата за заштиту 

слуха, тинитус маскера и апарата за спречавање 

тинитуса, наиме спровођење медицинских тестова и 

медицинско-техничке адаптације слушних помагала, 

акустичних помагала, апарата за заштиту слуха, 

тинитус маскера и апарата за спречавање тинитуса 

код људи; оптичарске услуге, а нарочито очни 

прегледи, прилагођавање наочара са или без 

оптичких ефеката, адаптација наочара за сунце и 

контактних сочива.  
 

(111) 79310 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-646 (220) 12.05.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) Neuroth AG, Schwarzau im Schwarzautal 51, A-

8421 Wolfsberg im Schwarzautal, AT 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Беоргад 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.13; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела.  

(511) Кл. 9:  слушалице, радио и инфраред 

(инфрацрвени) пријемници који се користе као 

слушна помагала за глуве; софтвер који се може 

преузимати; апликацијски софтвер за слушна 

помагала, акустична помагала и апарате за лечење 

тинитуса; софтвер за подешавање и адаптацију 

слушних помагала и акустичних помагала и апарата 

за лечење тинитуса; софтвер који се користи за 

анализу оштећења слуха; софтвер који се користи за 

контролу и побољшање квалитета звука код слушних 

помагала; апликације за мобилне телефоне; наочаре 

са или без оптичких ефеката; стакла за наочаре; 

диоптријски оквири; оквири за наочаре; наочаре за 

сунце; футроле за наочаре; кутије за контактна 

сочива; контактна сочива и оптички уређаји.  

Кл. 10:  хируршки, медицински и зубарски апарати и 

инструменти (укључујући вештачке удове, очи и 

зубе); слушна помагала, акустична помагала (која 

нису обухваћена другим класама), апарати за 

заштиту слуха; медицински инструменти за слух; 

медицински апарати за лечење тинитуса; тинитус 

маскери, наиме, медицински апарати за прикупљање 

звука, шумова, тонова или музике, које се користе за 

лечење тинитуса; електронска слушна помагала; 

слушна помагала са могућношћу програмирања; 

адаптери за уши за слушна помагала.  

Кл. 35:  саветовање у вези са пословним 

организовањем, наиме, саветовање у вези са 

продајом слушних помагала, акустичних помагала, 

апарата за заштиту слуха, уређаја и апарата за 

лечење тинитуса, и њихове опреме; саветовање у 

вези са пословним организовањем, наиме, 

саветовање у вези са продајом наочара са или без 

оптичких ефеката, стакала за наочаре, диоптријских 

оквира, оквира за наочаре, наочара за сунце, футрола 

за наочаре, кутија за контактна сочива, контактних 

сочива и оптичких уређаја; организовање 

презентација, у пословне сврхе, везаних за слушна 

помагала, акустична помагала, апарата за заштиту 

слуха, уређаја и апарата за лечење тинитуса, и 

њиховом опремом; саветовање у вези са пословним 

организовањем, у пословне сврхе, у вези са 

наочарама са или без оптичких ефеката, стаклима за 

наочаре, диоптријским оквирима, оквирима за 

наочаре, наочарама за сунце, футролама за наочаре, 

кутијама за контактна сочива, контактним сочивима 

и оптичким уређајима.  

Кл. 37:  поправка слушних помагала за глуве, 

акустичних помагала, апарата за заштиту слуха и 

оптичких производа.  

Кл. 42:  научна и индусријска истраживања из 

области слушне акустике и оптике; услуге писања 

програма за обраду података; саветовање у области 

информационих технологија; софтверски 

инжењеринг; израда рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера.   

Кл. 44:  медицинске и здравствене услуге за људе; 

логопедска терапија; терапија за потешкоће са 

слухом; консултантске услуге у вези са испитивањем 

слуха; медицинско саветовање код губитка слуха, 

поремећаја слуха и тинитуса, намештања слушних 

помагала, акустичних помагала, апарата за заштиту 

слуха, тинитус маскера и апарата за спречавање 

тинитуса; услуге инжењерства звука у области 

слушних помагала за глуве, апарата за заштиту 

слуха, тинитус маскера и апарата за спречавање 

тинитуса, наиме спровођење медицинских тестова и 

медицинско-техничке адаптације слушних помагала, 

акустичних помагала, апарата за заштиту слуха, 

тинитус маскера и апарата за спречавање тинитуса 
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код људи; оптичарске услуге, а нарочито очни 

прегледи, прилагођавање наочара са или без 

оптичких ефеката, адаптација наочара за сунце и 

контактних сочива.  
 

(111) 79311 (181) 26.03.2030. 

(210) Ж- 2020-502 (220) 26.03.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) 3 Stars Pharma doo Beograd-Stari Grad, 

Таковска 13, 11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Марко Беланчић, Карађорђев трг 11, 

11080 Београд-Земун 

(540) 

KIROSTAR 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 79312 (181) 26.03.2030. 

(210) Ж- 2020-503 (220) 26.03.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) 3 Stars Pharma doo Beograd-Stari Grad, 

Таковска 13, 11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Марко Беланчић, Карађорђев трг 11, 

11080 Београд-Земун 

(540) 

TIROSTAR 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 79313 (181) 16.03.2030. 

(210) Ж- 2020-425 (220) 16.03.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) Katrin company d.o.o., Византијски булевар 35, 

18000, Ниш, RS 

(740) Марија Цветковић, Византијски булевар 

124/37, 18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24  

 

(511) Кл. 43:  деликатесне радње [ресторани]; 

кетеринг у ресторанима брзе хране; обезбеђивање 

хране и пића за госте ресторана; обезбеђивање хране 

и пића у ресторанима; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима и баровима; послуживање хране и пића 

у млечним ресторанима; пружање информација о 

услугама ресторана; пружање оцена и рецензија 

ресторана; пружање ресторанских услуга; пружање 

услуга онлајн рецензија ресторана и хотела; 

резервација и услуге резервације за хотеле, 

ресторане и туристички смештај; салатни барови 

[услуге ресторана]; самоуслужни ресторани; 

сервирање хране и пића за госте у ресторанима; 

сервирање хране и пића у ресторанима и баровима; 

услуге агенција за резервисања ресторана; услуге 

барова и ресторана; услуге вашоку ресторана; услуге 

јапанских ресторана; услуге кафе-ресторана и 

кафетерија; услуге кафетерија и ресторана; услуге 

кафића и ресторана; услуге кафића, кафетерија и 

ресторана; услуге млечних ресторана; услуге 

окономијаки ресторана; услуге оцењивања 

ресторана; услуге оцењивања ресторана и барова; 

услуге покретних ресторана; услуге пружања 

информација о ресторанима; услуге пружања 

информација о ресторанима и баровима; услуге 

резервација хотела и ресторана; услуге резервације и 

ангажовања за ресторане и оброке; услуге 

резервације ресторана; услуге ресторана; услуге 

ресторана, барова и кетеринга; услуге ресторана, 

барова и коктел барова; услуге ресторана брзе хране; 

услуге ресторана брзе хране и ресторана који раде 

нон-стоп; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге ресторана који 

нуде темпуру; услуге ресторана који нуде храну за 

понети; услуге ресторана са кућном доставом; услуге 

ресторана са самопослуживањем; услуге ресторана у 

којима се нуде соба резанци; услуге ресторана у 

којима се нуди рамен; услуге ресторана у којиме се 

нуде удон резанци; услуге суши ресторана; услуге 

туристичке агенције за резервације ресторана; услуге 

туристичких ресторана; услуге удон и соба 

ресторана; услуге хотела, барова и ресторана; услуге 

хотела и ресторана; услуге хотела, мотела, ресторана, 

барова и кетеринга; услуге хотела, ресторана и 

кафића; услуге хотела, ресторана и угоститељства; 

услуге хотела, ресторана, кафе-ресторана и барова; 

услуге хотела, ресторана, кафића и барова; услуге 

шпанских ресторана; изнајмљивање барске опреме; 

пружање информација о барменству; пружање 

информација о услугама барова; пружање услуга 

барова; услуге барова; услуге барова за припрему 

воћних сокова; услуге барова и бистроа; услуге 

барова и кетеринга; услуге барова и коктел барова; 

услуге барова који служе првенствено кафу и сокове; 

услуге барова који служе првенствено кафу и чајеве; 

услуге барова који служе првенствено чајеве; услуге 
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бифеа за коктел барове; услуге винског бара; услуге 

кафића и снек-барова; услуге коктел барова; услуге 

наргила барова; услуге пружања информација о 

баровима; услуге салата барова; услуге снек-барова; 

услуге снек-барова и кантина; услуга хостела за 

младе; услуге туристичких хостела; услуге хостела; 

изнајмљивање висећих зидних украса за хотеле; 

изнајмљивање завеса за хотеле; изнајмљивање 

намештаја за хотеле; изнајмљивање пешкира за 

хотеле; изнајмљивање подних подлога за хотеле; 

организовање хотелског смештаја; пружање 

изложбених простора у хотелима; пружање 

информација о хотелима; пружање информација 

преко интернета у вези са хотелским резервацијама; 

пружање привременог смештаја у хотелима, 

мотелима и пансионима; пружање смештаја у 

хотелима и мотелима; пружање услуга резервације 

соба и хотелских резервација; пружање хотелског 

смештаја; пружање хране и пића као део 

хотелијерских услуга; резервација привременог 

смештаја у хотелима и пансионима; резервација 

хотелских соба за путнике; резервација хотелског 

смештаја; резервисање хотелског смештаја за друге; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

услуге агенције за резервисање хотелског смештаја; 

услуге информисања у вези са хотелима; услуге 

резервације хотелских соба; услуге резервисања 

хотела; услуге туристичке агенције за резервације 

хотела; услуге туристичке агенције за резервисање 

хотелског смештаја; услуге хотела; услуге хотела за 

кућне љубимце; услуге хотела и мотела; услуге 

хотела, мотела и одмаралишта; услуге хотела, мотела 

и пансиона; услуге хотела у одмаралиштима; услуге 

хотелских резервација преко интернета; услуге 

хотелског кетеринга; услуге хотелског смештаја; 

хотели за продужени боравак; хотелске услуге за 

повлашћене клијенте; изнајмљивање привременог 

смештаја у викендицама и апартманима; 

изнајмљивање привременог смештаја у вилама и 

бунгаловима; изнајмљивање просторија за догађаје, 

конференције, конвенције, изложбе, семинаре и 

састанке; изнајмљивање просторија за друштвена 

окупљања; изнајмљивање просторија за 

конференције; изнајмљивање просторија за 

окупљања; изнајмљивање просторија за рођенданске 

прославе; изнајмљивање просторија за састанке; 

изнајмљивање просторија за свадбене пријеме; 

изнајмљивање расветних уређаја за декорисање 

приватних станова; изнајмљивање расветних уређаја 

за јавне паркове; кафићи; кетеринг хране и пића; 

обезбеђивање хране, пића и повременог смештаја за 

госте; обезбеђивање центара за дечју негу; пансион 

за животиње; пансионске услуге; пицерије; 

привремени смештај; припрема хране за друге на 

бази пружање услуге са стране [аутсорсинга]; 

припрема хране и пића; пружање привременог 

смештаја; пружање привременог смештаја за госте; 

пружање привременог смештаја за децу са посебним 

потребама; пружање привременог смештаја за 

одојчад и основце; пружање привременог смештаја 

за становање; пружање привременог смештаја и 

услуга кетеринга гостима; пружање привременог 

смештаја као део угоститељских пакета; пружање 

привременог смештаја у апартманима; пружање 

привременог смештаја у викендицама; пружање 

привременог смештаја у опремљеним становима; 

пружање привременог смештаја у пансионима; 

пружање привременог смештаја у сеоским 

домаћинстивима која се баве туризмом; пружање 

привременог смештаја у туристичким камповима; 

пружање услуга пансиона; пружање услуга 

послуживања хране током лета у авиону; пружање 

хране и пића; пружање хране и пића за госте; 

резервација соба за путнике; резервисање пансиона; 

услуге кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

услуге кафетерија и кантина; услуге кафића; услуге 

кафића и кафетерија; услуге кетеринга; услуге 

мотела; услуге пабова; услуге пансиона; услуге 

пивница; услуге припреме хране; услуге салона за 

чај; услуге сладолеџиница; услуге таверни; 

шанкерске услуге; обезбеђивање хране и пића за 

пацијенте и госте; обезбеђивање хране и пића у 

бистроима; припрема и достава хране и пића за 

институције; припрема и достава хране и пића за 

коктел забаве; припрема и достава хране и пића за 

конзумирање у малопродајним објектима; припрема 

и достава хране и пића за конзумирање унутар или 

изван објеката; припрема и достава хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема хране и пића за 

непосредно конзумирање; пружање савета и 

информација преко интернета у вези са 

комбиновањем вина и хране; пружање услуга 

кетеринга хране и пића за спортске догађаје, 

концерте, конвенције и изложбе; пружање услуга 

кетеринга хране и пиће за конгресне центре; 

пружање услуге дневне неге за старе, наиме, 

пружање хране и пића; пружање хране и пића за 

децу са посебним потребама; пружање хране и пића 

за одојчад и основце; пружање хране и пића у 

интернет кафеима; пружање хране и пића у 

продавницама крофни; пружање хране и пића у 

центрима за дневни боравак за старе; пружање хране 

и смештаја у здравственим центрима 

специјализованим за промовисање општег здравља и 

добробити покровитеља; сервирање хране и пића; 

сервирање хране и пића за госте; сервирање хране и 

пића у бистроима; сервирање хране и пића у 

интернет кафеима; сервирање хране и пића у 

малопродајним објектима и објектима који 

припремају храну за понети; сервирање хране и пића 

у продавницама крофни; сомелијерске услуге 

пружања савета у вези са вином и усклађивањем 
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вина и хране; услуге брзе хране за понети; услуге 

кетеринга за снабдевање храном и пићем; услуге 

кетеринга хране и пића које пружају пекаре; услуге 

обезбеђивања хране и пића; услуге покретних кафеа 

за пружање хране и пића; услуге пружања хране и 

пића; услуге пружања хране и пића, као и 

привременог смештаја; услуге хране за понети; 

услуге хране и пића за понети.   
 

(111) 79314 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-587 (220) 30.04.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) Lu Polska Sp zoo, Domaniewska 49, Taurus 

Building, 02-672 Warsaw, PL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06  

(591) црвена, бела, жута.  

(511) Кл. 30:  пекарски производи; слатки или слани 

тартови; слатке или слане пите; слатки или слани 

бисквити; крекери; кекси; слатка пецива; колачи; 

грицкалице са чоколадом; наполитанке; вафел 

производи.  
 

(111) 79315 (181) 08.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1128 (220) 08.07.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) ADAMA AGAN LTD., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone , Ashdod 7710201, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CONCORDIA 

(511) Кл. 5:  пестициди, инсектициди, фунгициди и 

хербициди.  
 

(111) 79316 (181) 18.05.2030. 

(210) Ж- 2020-688 (220) 18.05.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , UK 

 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BOOST SCARLET 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за 

цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за 

мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних 

туба дуваном; електронске цигарете; патрони (кертриџи) 

за електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају; уређаји 

и њихови делови који служе за загревање дувана; замене 

дувана које се удишу; цигарете које садрже замене 

дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са дуваном; 

бурмут са дуваном; снус без дувана; бурмут без дувана; 

врећице никотина без дувана за оралну употребу (које 

нису за употребу у медицини).  
 

(111) 79317 (181) 18.05.2030. 

(210) Ж- 2020-689 (220) 18.05.2020. 

 (151) 24.11.2020. 

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, 600 

Corporate Park Drive, St. Louis, 63105 Missouri, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

ALAMO 

(511) Кл. 39:  услуге изнајмљивања и лизинга возила и 

услуге резервације изнајмљивања и лизинга возила.   
 

(111) 79318 (181) 08.04.2030. 

(210) Ж- 2020-523 (220) 08.04.2020. 

 (151) 25.11.2020. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

COLGATE FRUITY COCKTAIL 

(511) Кл. 3:  паста за зубе и течност за испирање уста.  
 

(111) 79319 (181) 08.04.2030. 

(210) Ж- 2020-524 (220) 08.04.2020. 

 (151) 25.11.2020. 

 

(732) UNITED CARIBBEAN RUM LIMITED, c/o 

The West Indies Rum Distillery Limited Brighton, Black 

Rock, St. Michael BB12051, BB 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/12 

Intellectual Property Gazette  2020/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

141 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

STADES 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; ликери; 

жестока алкохолна пића; дестилована вина; рум.  
 

(111) 79320 (181) 17.03.2030. 

(210) Ж- 2020-430 (220) 17.03.2020. 

 (151) 26.11.2020. 

(732) BDK ADVOKATI ADVOKATSKO 

ORTAČKO DRUŠTVO BEOGRAD, Булевар краља 

Александра 28, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, тамносива.  

(511) Кл. 9:  подаци који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер; електронске 

публикације које се могу преузимати.  

Кл. 35:  оглашавање; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; помоћ у пословном 

управљању; пословно управљање и организационо 

саветовање; професионалне пословне консултације; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у пословном управљању; обрада текста.  

Кл. 38:  пренос дигиталних датотека.  

Кл. 42:  пројектовање и развој рачунарског хардвера 

и софтвера; електронско похрањивање података; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; рачунарство у 

облаку; софтвер у виду сервиса [SaaS]; саветовање у 

области рачунарског софтвера; чување резервне 

копије података ван мреже.  

Кл. 45:  правне услуге; консултације о 

интелектуалној својини; праћење права 

интелектуалне својине за правно саветодавне сврхе; 

услуге припреме правних докумената; лиценирање 

рачунарског софтвера [правне услуге]; лиценцирање 

интелектуалне својине; лиценцирање [правне услуге] 

у оквиру издавања софтвера; менаџмент ауторских 

права; правне услуге у области имиграције; правно 

управљање дозволама; ревизија правне 

усклађености; ревизија регулаторне усклађености; 

услуге правног надзора; услуге правног заступања; 

услуге правног саветовања у вези са мапирањем 

патената.   
 

(111) 79321 (181) 11.02.2030. 

(210) Ж- 2020-197 (220) 11.02.2020. 

 (151) 26.11.2020. 

(732) Драгиша Бојовић, Ратка Митровића 12/1, 

32000, Чачак, RS 

(540) 

BOROFONE 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

наутички, геодетски, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију); апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос или 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података; дискови за снимање; компакт дискови, 

DVD дискови и други дигитални медији за снимање; 

електронске оловке (за видео-дисплеје); уређаји 

(апарати) који се покрећу жетонима; регистар касе; 

електричне рачунарске машине; електронске машине 

за обраду података; електронски уређаји за обраду 

података; наочаре; наочаре за сунце; оквири за 

наочаре; футроле за наочаре и наочаре за сунце; 

ланци и гајтани за наочаре и наочаре за сунце; лупе; 

камере (фотоапарати); радио; телефони и мобилни 

телефони; траке за мобилне телефоне; мерне траке; 

контролни сатови (уређаји за евиденцију радног 

времена); материјали за електричне водове (жице, 

каблови); магнети; рачунари; футроле за мобилне 

телефоне; маске за мобилне телефоне; маске за 

телефоне (посебно прилагођене); аудио-визуелни 

уређаји; индикатори за количину; снимљени дискови 

са звучним записом; снимљени дискови са видео 

записом; дигитални апарати; смартфони (паметни 

телефони); торбе за лаптопове; навлаке за лаптопове; 

таблет рачунари; рачунарски софтвер; футроле, 

дигитални рамови за фотографије; маске и додаци за 

мобилне телефоне, преносне медија плејере, личне 

дигиталне асистенте, рачунаре и таблет рачунаре; 

софтверске апликације које се могу преузимати за 

мобилне телефоне, рачунаре и таблет рачунаре за 

дистрибуцију мултимедијалног садржаја који садржи 

текст, графику, слике, аудио и/или видео запис; УСБ 

прикључци; утикачи, утичнице и други контакти 

(електричне везе); батерије, електричне; опрема за 

телефонирање без руку (хендс фри); пуњач за 

електричне батерије; слушалице; радио апарати; 

исправљачи струје; звучници; електрични каблови; 

пуњачи батерија; преносници електронских сигнала; 

електричне жице; електронске публикације које се 

могу преузимати у виду књига, брошура, каталога и 

књижица.  
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Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињска кожа; 

животињско крзно; кишобрани; сунцобрани и 

штапови за ходање; бичеви; сарачка и седларска роба; 

штапови; кутије; путни ковчези; путне торбе; путни 

сандуци; кофери; путне торбе за одећу и ранчеви; 

торбе; торбе које се носе преко рамена; ручне торбе; 

торбице; школске торбе; торбице без ручке; торбице 

које се носе око зглоба; вечерње торбе; цегери; 

несесери (празни); спортске торбе; торбе за плажу; 

кутије од коже; мали предмети од коже; новчаници; 

новчаници за ситан новац; футроле и држачи за 

кредитне картице; футроле; футроле за визит карте; 

актен ташне и торбе за списе; држачи и торбе за 

документа; футроле за кључеве; футроле за пасоше; 

футроле за чековне књижице; путне организатор 

торбе; држачи за кравате; привесци за кључеве; алке 

за кључеве; кожне коверте; кутије, футроле и торбе за 

ношење електричних уређаја, рачунара, таблет 

рачунара, мобилних телефона, преносивих медија 

плејера и личних дигиталних асистената; делови и 

опрема за све горе наведене робе.   
 

(111) 79322 (181) 01.04.2030. 

(210) Ж- 2020-487 (220) 01.04.2020. 

 (151) 26.11.2020. 

(732) UNIVERZAL d.o.o., Булевар војводе Степе 60, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) жута, црна, бела.  

(511) Кл. 2:  боје, сликарске темпере, водене боје за 

употребу у уметности, уљане боје за употребу у 

уметности; боје за храну; индиго [боја]; метали у праху за 

употребу у сликању, декорисању, штампању и уметности; 

алуминијумски прах за сликање; фиксири за водене боје; 

сикативи за боје [агенси за сушење]; терпентин 

[разређивач за боје]; јестива мастила; мастио [тонери] за 

фотокопире; кертриџи са тонером, пуњени, за штампаче и 

фотокопир уређаје; папир за бојење ускршњих јаја.  

Кл. 16:  хартија, папир, паус папир, карбон папир, 

колаж папир, креп папир, омоти за папир, коверте, 

честитке, разгледнице, календари, постери, папир за 

паковање, папир за увијање, папир за писање и цртање, 

столњаци од папира, папирне траке, стоне салвете, 

подметачи од папира, налепнице, вискозни папир за 

умотавање, украсни папир, папир за копирање, тоалет 

папир, убруси од папира; картон, папирни и картонски 

материјали за паковање; урамљене фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

регистратори, фасцикле, бележнице, нотеси, 

самолепљиви блокови, обрасци, држачи докумената, 

овлаживачи врхова прстију, бушилице за папир, 

хефталице, рашевтивачи, спајалице, кламарице, клипсе, 

држачи за спајалице, ножеви за папир, резачи папира, 

мастила, коректори, коректурне траке, лењири, 

шестари, оловке, графитне оловке, оловке са гумицом, 

гумице, сунђери за брисање школских табли, резачи за 

оловке, техничке оловке, мине за техничке оловке, гел 

оловке, хемијске оловке, налив пера, патроне за налив 

пера, брисачи налив пера, финелинери, фломастери, 

маркери, тела маркера, чаше за оловке, сталци за 

оловке; лепкови за канцеларијске и кућне потребе, 

селотејп, сталци за селотејп, лепљиве траке, лепак у 

стику, лепак са шљокицама; материјали за цртање и 

материјали за уметнике, водене боје (сликарске), 

дрвене бојице, резачи за дрвене бојице, оловке са 

шљокицама, фломастери у боји, воштане боје, четкице, 

пастели, палете, посуде за боју, тушеви, цртаћи 

блокови, подлоге за цртање, глина за моделирање, 

пластелин, прах од папира са шљокицама; кичице; 

материјали за обуку и наставу (изузев апарата), 

школска опрема (свеске и прибор за писање), блокчићи, 

вежбанке, омоти за књиге, пернице; пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.   

Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење, спортске 

торбе, ранчеви, школске торбе, торбе за цртаће 

блокове, путне торбе, кофери, торбе за посао, торбе 

за компјутере, торбе за куповину, торбе преко 

рамена, торбе око струка; кишобрани и сунцобрани.  
 

(111) 79323 (181) 01.04.2030. 

(210) Ж- 2020-488 (220) 01.04.2020. 

 (151) 26.11.2020. 

(732) UNIVERZAL d.o.o., Булевар војводе Степе 60, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 
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(531) 03.09.15; 03.09.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела.  

(511) Кл. 2:  боје, сликарске темпере, водене боје за 

употребу у уметности, уљане боје за употребу у 

уметности; боје за храну; индиго [боја]; метали у 

праху за употребу у сликању, декорисању, штампању 

и уметности; алуминијумски прах за сликање; 

фиксири за водене боје; сикативи за боје [агенси за 

сушење]; терпентин [разређивач за боје]; јестива 

мастила; мастио [тонери] за фотокопире; кертриџи са 

тонером, пуњени, за штампаче и фотокопир уређаје; 

папир за бојење ускршњих јаја.  

Кл. 16:  хартија, папир, паус папир, карбон папир, 

колаж папир, креп папир, омоти за папир, коверте, 

честитке, разгледнице, календари, постери, папир за 

паковање, папир за увијање, папир за писање и 

цртање, столњаци од папира, папирне траке, стоне 

салвете, подметачи од папира, налепнице, вискозни 

папир за умотавање, украсни папир, папир за 

копирање, тоалет папир, убруси од папира; картон, 

папирни и картонски материјали за паковање; 

урамљене фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, регистратори, фасцикле, 

бележнице, нотеси, самолепљиви блокови, обрасци, 

држачи докумената, овлаживачи врхова прстију, 

бушилице за папир, хефталице, рашевтивачи, 

спајалице, кламарице, клипсе, држачи за спајалице, 

ножеви за папир, резачи папира, мастила, коректори, 

коректурне траке, лењири, шестари, оловке, 

графитне оловке, оловке са гумицом, гумице, 

сунђери за брисање школских табли, резачи за 

оловке, техничке оловке, мине за техничке оловке, 

гел оловке, хемијске оловке, налив пера, патроне за 

налив пера, брисачи налив пера, финелинери, 

фломастери, маркери, тела маркера, чаше за оловке, 

сталци за оловке; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе, селотејп, сталци за селотејп, лепљиве траке, 

лепак у стику, лепак са шљокицама; материјали за 

цртање и материјали за уметнике, водене боје 

(сликарске), дрвене бојице, резачи за дрвене бојице, 

оловке са шљокицама, фломастери у боји, воштане 

боје, четкице, пастели, палете, посуде за боју, 

тушеви, цртаћи блокови, подлоге за цртање, глина за 

моделирање, пластелин, прах од папира са 

шљокицама; кичице; материјали за обуку и наставу 

(изузев апарата), школска опрема (свеске и прибор за 

писање), блокчићи, вежбанке, омоти за књиге, 

пернице; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  

Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење, спортске 

торбе, ранчеви, школске торбе, торбе за цртаће 

блокове, путне торбе, кофери, торбе за посао, торбе 

за компјутере, торбе за куповину, торбе преко 

рамена, торбе око струка; кишобрани и сунцобрани.  
 

(111) 79324 (181) 27.03.2030. 

(210) Ж- 2020-509 (220) 27.03.2020. 

 (151) 26.11.2020. 

(732) Prehrambena industrija BUDIMKA doo 

Požega, Златиборска бб, Пожега, RS 

(740) Милош Ј. Лазаревић, адвокат, Краљице 

Наталије 17а/10, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена  

(511) Кл. 29:  воће конзервисано, воћна пулпа, џемови, 

залеђено воће, краставчићи, конзервисано поврће, 

сушено поврће, смрзнуто воће, пектин за кулинарске 

намене, кисели краставац, воће у конзерви, конзервисана 

паприка, пире од јабука, замрзнуто-сушено поврће, 

дехидрисано поврће, лиофилизовано поврће, воће 

кувано, воћни желе, ђумбиров џем, рибљи желатин за 

исхрану, препарати за супу од поврћа, сокови од поврћа 

за кување, мармелада, маслине конзервисане, салате од 

воћа, сок од парадајза за кување, кора од воћа, 

конзервисане печурке, воћни чипс, воће конзервисано у 

алкохолу, поврће у конзерви, компот од бруснице, 

грицкалице на бази воћа, мусеви од поврћа, конзервисан 

бели лук.  

Кл. 30:  ароматични додаци за храну, додаци јелима, 

сладолед, природни заслађивачи, ароме за колаче, изузев 

етарских уља, тесто за колаче, везивни агенси за 

сладолед, лед природни или вештачки, кечап (сос), мед, 

пите, чатни (додатак јелима), тарт (слатка пита без горње 

коре), ароме које нису етарска уља, овсене пахуљице, 

умак од парадајза, мајонез, воћни желе (слаткиши), 

мусли, смрзнити јогурт (посластичарски), ледени чај, 

напици од чаја, преливи за салату, конзервисане 

баштенске траве (зачини), глазуре за колаче, десерти у 

облику муса (слаткиши).  

Кл. 31:  воће свеже, бобичасто воће свеже, остаци 

воћа (комина), комина, агруми (јужно воће) свежи, 

орашасто воће непрерађено, краставци свежи.  

Кл. 32:  смутис (кашасти напици од воћа или 

поврћа), безалкохолни воћни екстракти, воћни 

сокови, безалкохолни воћни напици, воћни нектар 

(безалкохолни), сокови од поврћа (пића), сирупи за 

пића, воде (пића), лимунаде, сирупи за лимунаде, сок 

од парадајза (пиће), безалкохолна пића, сок од јабуке 

безалкохолни. 

Кл. 33:  воћни екстракти алкохолни, дестилована 

пића, јабуковача.  

Кл. 39:  изнајмљивање складишта.  
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Кл. 40:  гњечење воћа, млевење, замрзавање хране.  

Кл. 41:  академије (образовне).  
 

(111) 79325 (181) 13.05.2030. 

(210) Ж- 2020-662 (220) 13.05.2020. 

 (151) 26.11.2020. 

(732) Јелена Јанковић, Даничарева 41/1/5, Београд-

Врачар, RS 

(740) Адвокат Александра М. Милошевић, Савска 

17/6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 20.07.01; 27.05.01  

(511) Кл. 5:  храна за бебе, напици за бебе. 

Кл. 16:  бележнице, блокови (канцеларијски материјал), 

врећице (коверте, кесе) од папира или пластике за 

паковање, каталози, књиге, књижице, свеске, формулари 

(штампани), фасцикле (канцеларијски материјал), 

штампани роковници, штампане ствари, споменари за 

бебе, бележнице и нотеси, јеловници, штампани 

јеловници, часописи (публикације), фотографије, 

брошуре, оловке, календари, роковници, папир, 

материјали за писање, приручници, стоне салвете од 

папира, леци, флајери, ваучери.   

Кл. 41:  настава, обука, он-лајн издавање 

електронских књига и часописа, организовање и 

вођење радионица (обука), практична настава (обука 

путем демонстрaције), пренос знања и искуства 

(обучавање), припрема и вођење семинара.  
 

(111) 79326 (181) 25.03.2030. 

(210) Ж- 2020-496 (220) 25.03.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Adria Media Group d.o.o. Beograd (Stari grad), 

Влајковићева бр. 8, 11000 Београд, RS 

(740) Адв. Никола Марковић и остали, Косовска бр. 

34, Београд-Стари град 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, црвена  

(511) Кл. 16:  хартија, картон и производи од њих 

који нису укључени у друге класе, штампане ствари.   

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови; производња и 

дистрибуција радио и телевизијских реклама; 

производња радио и телевизијских реклама; 

производња радио и телевизијских реклама, а 

нарочито ради емитовања путем интернет протокола 

и комуникационих мрежа; производња телевизијских 

реклама; рекламирање преко телевизије; производња 

рекламних филмова; услуге телемаркетинга; услуге 

рекламе и економске пропаганде; креирање и 

спровођење пропагандних кампања; услуге креирања 

и израде комерцијалних порука (рекламних спотова 

и радио џинглова) за телевизију и радио; продаја 

рекламних термина и простора за различита медијска 

оглашавања; дистрибуција или испорука 

пропагандног материјала или узорака; оглашавање 

(рекламирање) путем радија; оглашавање преко 

телевизије; оглашавање на отвореном; оглашавање 

путем банера; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште;истраживање тржишта; 

рекламирање; маркетиншка истраживања; 

изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног 

мњења; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; маркетинг; промоција 

продаје за друге; дизајнирање рекламног материјала; 

писање текстова за рекламне намене;обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.   

Кл. 38:  текомуникације, а нарочито емитовање и 

пренос података; услуге преноса података; 

емитовање телевизијских програма; емитовање и 

пренос телевизијског програма; емитовање 

кабловске телевизије; емитовање и пренос програма 

кабловске телвизије; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање радио и телевизијских 

програма путем сателита; емитовање ТВ програма, 

филмова и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја; емитовање телевизијских 

програма, филмова, и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернет 

протокола и комуникацијских мрежа; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; бежично емитовање; радио 

комуникације; емитовање и пренос телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање 

телевизијских програма коришћењем телевизијских 

услуга видеа на захтев и плаћања по гледању; 

сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике, 
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сигнала и података; аудио емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање 

и пренос радијских програма; емитовање филмова 

путем интернета; радијско емитовање путем 

интернета; сателитско телевизијско емитовање; 

емитовање мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; видео 

емитовање и пренос кинематографских филмова и 

филмова путем интернета; емитовање видео записа 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

кабловских или бежичних мрежа; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже 

(VPN); омогућавање приступа платформама и 

порталима на интернету; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); емитовање филмских и 

телевизијских садржаја или програма, укључујући на 

интернету, на мобилним комуникацијским мрежама 

и другим медијима; пренос радијских и 

телевизијских програма; пренос радијских и 

телевизијских програма путем сателита; услуге 

видео, аудио и телевизијског стриминга; услуге 

емитовања и омогућавање телекомуникацијског 

приступа фимовима и телевизијским прогамима 

пружањем услуга видео садржаја на захтев; услуге 

радијског, телевизијског и кабловског емитовања; 

услуге стриминга телевизијских садржаја; услуге 

телевизијског емитовања за мобилне телефоне; 

телевизијско емитовање уз претплату; услуге 

бежичног емитовања радио и телевизијских 

програма (радио-дифузија), услуге жичног 

емитовања радио и телевизијских програма 

(кабловска дифузија), услуге емитовања радио и 

телевизијских програма сателитским путем, услуге 

преноса података.   

Кл. 41:  услуге разоноде; телевизијска забава; онлајн 

услуге забаве; спортске и културне активности, 

нарочито пружање забаве путем телевизије, радија, 

кабловске телевизије, сателитске телевизије и 

интернета; забава путем телевизије засноване на 

интернетском протоколу; продукција програма 

кабловске телевизије; продукција емисија и 

филмова; дистрибуција телевизијског програма; 

дистрибуција телевизијског програма системима 

кабловске телевизије; продукција и дистрибуција 

радијских и телевизијских програма; продукција и 

дистрибуција телевизијских програма; продукција 

телевизијских садржаја; производња програма 

телевизије, мобилне телевизије и радио програма 

(забавних, пропагандних, информативних, 

образовних, спортских, културних, за обучавање); 

услуге репортерског извештавања; услуге стављања 

на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање телевизијских програма, 

који се не могу преузимати, путем видео записа на 

захтев; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; дистрибуција 

филмова; продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

звучних и видео снимака; продукција и дистрибуција 

кинематографских филмова; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

забавних догађаја уживо; услуге продукције музичких 

видео спотова; продукција и дистрибуција музичких, 

филмских и видео снимака; омогућавање приступа 

онлајн видео садржајима који се не могу преузети; 

продукција емисија и филмова; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; издавање часописа; 

издавање журнала; издавање електронских часописа; 

издавање мултимедијалног материјала он-лајн; 

издавање електронских књига и он-лајн часописа; 

образовне информације, новинарске услуге; 

електронско издаваштво; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не могу 

преузимати;. производња видео садржаја који се могу 

преузети са интернета; пружање радијских и 

телевизијских забавних садржаја путем интернета; 

пружање филмске, телевизијске и музичке видео 

забаве путем интерактивних интернет страница; 

пружање филмова и телевизијских програма који се 

не могу преузимати путем услуге видеа на захтев; 

снимање, продукција и дистрибуција 

кинематографских, видео и аудио снимака, радио и 

телевизијских програма; уређивање радио и 

телевизијског програма; уређивање телевизијских 

програма; услуге информативног извештавања; 

услуге продукције радијских и телевизијских 

програма за интернет и друге медије; услуге монтаже 

аудио и видео записа; услуге снимања аудио, видео, 

филмског и телевизијског садржаја; 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; продукција 

и дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 

издавање мултимедијалног материјала он-лајн; 

издавачке услуге за дигиталну видео, аудио и 

мултимедијалну забаву; информације које се односе на 

образовање или забаву које се пружају на интернету 

или путем телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација; производња телевизијског програма, 

филмова и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја ради емитовања путем 

интернет протокола и комуникацијских мрежа; 

припремање обуке; разонода; спортске и културне 

активности.   
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(111) 79327 (181) 25.03.2030. 

(210) Ж- 2020-495 (220) 25.03.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Adria Media Group d.o.o. Beograd (Stari grad), 

Влајковићева бр. 8, 11000 Београд, RS 

(740) Адв. Никола Марковић и остали, Косовска бр. 

34, Београд-Стари град 

(540) 

 

(531) 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, бела, црвена  

(511) Кл. 16:  хартија, картон и производи од њих 

који нису укључени у друге класе, штампане ствари.   

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови; производња и 

дистрибуција радио и телевизијских реклама; 

производња радио и телевизијских реклама; 

производња радио и телевизијских реклама, а 

нарочито ради емитовања путем интернет протокола 

и комуникационих мрежа; производња телевизијских 

реклама; рекламирање преко телевизије; производња 

рекламних филмова; услуге телемаркетинга; услуге 

рекламе и економске пропаганде; креирање и 

спровођење пропагандних кампања; услуге креирања 

и израде комерцијалних порука (рекламних спотова 

и радио џинглова) за телевизију и радио; продаја 

рекламних термина и простора за различита медијска 

оглашавања; дистрибуција или испорука 

пропагандног материјала или узорака; оглашавање 

(рекламирање) путем радија; оглашавање преко 

телевизије; оглашавање на отвореном; оглашавање 

путем банера; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште;истраживање тржишта; 

рекламирање; маркетиншка истраживања; 

изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног 

мњења; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; маркетинг; промоција 

продаје за друге; дизајнирање рекламног материјала; 

писање текстова за рекламне намене;обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.   

Кл. 38:  текомуникације, а нарочито емитовање и 

пренос података; услуге преноса података; 

емитовање телевизијских програма; емитовање и 

пренос телевизијског програма; емитовање 

кабловске телевизије; емитовање и пренос програма 

кабловске телвизије; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање радио и телевизијских 

програма путем сателита; емитовање ТВ програма, 

филмова и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја; емитовање телевизијских 

програма, филмова, и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернет 

протокола и комуникацијских мрежа; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; бежично емитовање; радио 

комуникације; емитовање и пренос телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање 

телевизијских програма коришћењем телевизијских 

услуга видеа на захтев и плаћања по гледању; 

сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике, 

сигнала и података; аудио емитовање; видео 

емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање 

и пренос радијских програма; емитовање филмова 

путем интернета; радијско емитовање путем 

интернета; сателитско телевизијско емитовање; 

емитовање мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернета; видео 

емитовање и пренос кинематографских филмова и 

филмова путем интернета; емитовање видео записа 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

кабловских или бежичних мрежа; емитовање 

програма путем глобалне рачунарске мреже; 

комуникација путем виртуелне приватне мреже 

(VPN); омогућавање приступа платформама и 

порталима на интернету; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); емитовање филмских и 

телевизијских садржаја или програма, укључујући на 

интернету, на мобилним комуникацијским мрежама 

и другим медијима; пренос радијских и 

телевизијских програма; пренос радијских и 

телевизијских програма путем сателита; услуге 

видео, аудио и телевизијског стриминга; услуге 

емитовања и омогућавање телекомуникацијског 

приступа фимовима и телевизијским прогамима 

пружањем услуга видео садржаја на захтев; услуге 

радијског, телевизијског и кабловског емитовања; 

услуге стриминга телевизијских садржаја; услуге 

телевизијског емитовања за мобилне телефоне; 

телевизијско емитовање уз претплату; услуге 

бежичног емитовања радио и телевизијских 

програма (радио-дифузија), услуге жичног 

емитовања радио и телевизијских програма 

(кабловска дифузија), услуге емитовања радио и 

телевизијских програма сателитским путем, услуге 

преноса података.   
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Кл. 41:  услуге разоноде; телевизијска забава; онлајн 

услуге забаве; спортске и културне активности, 

нарочито пружање забаве путем телевизије, радија, 

кабловске телевизије, сателитске телевизије и 

интернета; забава путем телевизије засноване на 

интернетском протоколу; продукција програма 

кабловске телевизије; продукција емисија и 

филмова; дистрибуција телевизијског програма; 

дистрибуција телевизијског програма системима 

кабловске телевизије; продукција и дистрибуција 

радијских и телевизијских програма; продукција и 

дистрибуција телевизијских програма; продукција 

телевизијских садржаја; производња програма 

телевизије, мобилне телевизије и радио програма 

(забавних, пропагандних, информативних, 

образовних, спортских, културних, за обучавање); 

услуге репортерског извештавања; услуге стављања 

на располагање филмова, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; услуге 

стављања на располагање телевизијских програма, 

који се не могу преузимати, путем видео записа на 

захтев; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; дистрибуција 

филмова; продукција телевизијских програма за 

емитовање на мобилним телефонима; продукција 

звучних и видео снимака; продукција и дистрибуција 

кинематографских филмова; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

забавних догађаја уживо; услуге продукције 

музичких видео спотова; продукција и дистрибуција 

музичких, филмских и видео снимака; омогућавање 

приступа онлајн видео садржајима који се не могу 

преузети; продукција емисија и филмова; 

организовање, продукција и представљање догађаја 

за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање часописа; издавање журнала; издавање 

електронских часописа; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа; образовне информације, 

новинарске услуге; електронско издаваштво; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати;. производња видео 

садржаја који се могу преузети са интернета; 

пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја путем интернета; пружање филмске, 

телевизијске и музичке видео забаве путем 

интерактивних интернет страница; пружање 

филмова и телевизијских програма који се не могу 

преузимати путем услуге видеа на захтев; снимање, 

продукција и дистрибуција кинематографских, видео 

и аудио снимака, радио и телевизијских програма; 

уређивање радио и телевизијског програма; 

уређивање телевизијских програма; услуге 

информативног извештавања; услуге продукције 

радијских и телевизијских програма за интернет и 

друге медије; услуге монтаже аудио и видео записа; 

услуге снимања аудио, видео, филмског и 

телевизијског садржаја; 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; 

продукција и дистрибуција музичких, филмских и 

видео снимака; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавачке услуге за дигиталну 

видео, аудио и мултимедијалну забаву; информације 

које се односе на образовање или забаву које се 

пружају на интернету или путем телевизије, 

широкопојасних и бежичних комуникација; 

производња телевизијског програма, филмова и 

осталих аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја ради емитовања путем интернет протокола 

и комуникацијских мрежа; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   
 

(111) 79328 (181) 11.05.2030. 

(210) Ж- 2020-628 (220) 11.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.20; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; медицински 

препарати; лекови за медицинску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинске намене; дијететски додаци за људе; 

додаци за минералну храну; витамински препарати и 

дијететски додаци који се састоје од витамина; 

дијететски препарати за децу; капи за нос за 

медицинске сврхе; спреј за нос за медицинску 

употребу; деконгестивни спреј за нос; додаци за 

храну који се састоје од амино киселина; аналгетици; 

медицински чај; биљни чајеви за медицинске сврхе; 

биљни екстракти за медицинске намене; сирупи за 

фармацеутске намене; раствори за контактна сочива; 

препарати за чишћење контактних сочива.  
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Кл. 10:  медицински апарати и инструменти; носни 

аспиратори.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн оглашавање на 

рачунарској мрежи; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијске услуге; пружање 

комерцијалних информација и савета потрошачима у 

избору производа и услуга.  
 

(111) 79329 (181) 11.05.2030. 

(210) Ж- 2020-627 (220) 11.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.20; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; медицински 

препарати; лекови за медицинску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинске намене; дијететски додаци за људе; 

додаци за минералну храну; витамински препарати и 

дијететски додаци који се састоје од витамина; 

дијететски препарати за децу; капи за нос за 

медицинске сврхе; спреј за нос за медицинску 

употребу; деконгестивни спреј за нос; додаци за 

храну који се састоје од амино киселина; аналгетици; 

медицински чај; биљни чајеви за медицинске сврхе; 

биљни екстракти за медицинске намене; сирупи за 

фармацеутске намене; раствори за контактна сочива; 

препарати за чишћење контактних сочива.  

Кл. 10:  медицински апарати и инструменти; носни 

аспиратори.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн оглашавање на 

рачунарској мрежи; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијске услуге; пружање 

комерцијалних информација и савета потрошачима у 

избору производа и услуга.  
 

(111) 79330 (181) 05.05.2030. 

(210) Ж- 2020-601 (220) 05.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

 

(732) The Brooklyn Brewery Corporation (New York 

Corporation), 79 North 11th Street, Brooklyn, New 

York 11249,, US 

(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

BEL AIR 

(511) Кл. 32:  пива; алкохолно пиће на бази слада у 

облику пива, добијено врењем.  
 

(111) 79331 (181) 11.05.2030. 

(210) Ж- 2020-639 (220) 11.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 

Geneva, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ROLEX TURN-O-GRAPH 

(511) Кл. 14:  часовници и часовничарски производи, 

наиме сатови, ручни сатови, компоненте за 

часовнике и часовничарске производе и прибор за 

часовнике и часовничарске производе, часовници и 

остали хронометријски инструменти, хронометри, 

хронографи (часовничарство), каишеви за сатове, 

бројчаници (часовничарство), кућишта и кутије за 

излагање сатова, часовника и накита, часовничарски 

механизми и њихови делови; накит; драго камење и 

полу-драго камење; племенити метали и њихове 

легуре; игле (накит).  
 

(111) 79332 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-644 (220) 12.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Neuroth AG, Schwarzau im Schwarzautal 51, A-

8421 Wolfsberg im Schwarzautal, AT 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Neuroth 

(511) Кл. 9:  слушалице, радио и инфраред 

(инфрацрвени) пријемници који се користе као 

слушна помагала за глуве; софтвер који се може 

преузимати; апликацијски софтвер за слушна 

помагала, акустична помагала и апарате за лечење 

тинитуса; софтвер за подешавање и адаптацију 

слушних помагала и акустичних помагала и апарата 

за лечење тинитуса; софтвер који се користи за 

анализу оштећења слуха; софтвер који се користи за 

контролу и побољшање квалитета звука код слушних 

помагала; апликације за мобилне телефоне; наочаре 
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са или без оптичких ефеката; стакла за наочаре; 

диоптријски оквири; оквири за наочаре; наочаре за 

сунце; футроле за наочаре; кутије за контактна 

сочива; контактна сочива и оптички уређаји.  

Кл. 10:  хируршки, медицински и зубарски апарати и 

инструменти (укључујући вештачке удове, очи и 

зубе); слушна помагала, акустична помагала (која 

нису обухваћена другим класама), апарати за 

заштиту слуха; медицински инструменти за слух; 

медицински апарати за лечење тинитуса; тинитус 

маскери, наиме, медицински апарати за прикупљање 

звука, шумова, тонова или музике, које се користе за 

лечење тинитуса; електронска слушна помагала; 

слушна помагала са могућношћу програмирања; 

адаптери за уши за слушна помагала.  

Кл. 35:  саветовање у вези са пословним 

организовањем, наиме, саветовање у вези са 

продајом слушних помагала, акустичних помагала, 

апарата за заштиту слуха, уређаја и апарата за 

лечење тинитуса, и њихове опреме; саветовање у 

вези са пословним организовањем, наиме, 

саветовање у вези са продајом наочара са или без 

оптичких ефеката, стакала за наочаре, диоптријских 

оквира, оквира за наочаре, наочара за сунце, футрола 

за наочаре, кутија за контактна сочива, контактних 

сочива и оптичких уређаја; организовање 

презентација, у пословне сврхе, везаних за слушна 

помагала, акустична помагала, апарата за заштиту 

слуха, уређаја и апарата за лечење тинитуса, и 

њиховом опремом; саветовање у вези са пословним 

организовањем, у пословне сврхе, у вези са 

наочарама са или без оптичких ефеката, стаклима за 

наочаре, диоптријским оквирима, оквирима за 

наочаре, наочарама за сунце, футролама за наочаре, 

кутијама за контактна сочива, контактним сочивима 

и оптичким уређајима.  

Кл. 37:  поправка слушних помагала за глуве, 

акустичних помагала, апарата за заштиту слуха и 

оптичких производа.  

Кл. 42:  научна и индусријска истраживања из 

области слушне акустике и оптике; услуге писања 

програма за обраду података; саветовање у области 

информационих технологија; софтверски 

инжењеринг; израда рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера.   

Кл. 44:  медицинске и здравствене услуге за људе; 

логопедска терапија; терапија за потешкоће са 

слухом; консултантске услуге у вези са испитивањем 

слуха; медицинско саветовање код губитка слуха, 

поремећаја слуха и тинитуса, намештања слушних 

помагала, акустичних помагала, апарата за заштиту 

слуха, тинитус маскера и апарата за спречавање 

тинитуса; услуге инжењерства звука у области 

слушних помагала за глуве, апарата за заштиту 

слуха, тинитус маскера и апарата за спречавање 

тинитуса, наиме спровођење медицинских тестова и 

медицинско-техничке адаптације слушних помагала, 

акустичних помагала, апарата за заштиту слуха, 

тинитус маскера и апарата за спречавање тинитуса 

код људи; оптичарске услуге, а нарочито очни 

прегледи, прилагођавање наочара са или без 

оптичких ефеката, адаптација наочара за сунце и 

контактних сочива.  
 

(111) 79333 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-710 (220) 21.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) BGI Genomics Co., Ltd. and BGI PathoGenesis 

Pharmaceutical Technology Co., Ltd, Floors 7-14, 

Building No. 7, BGI Park, No. 21 Hong'an 3rd Street, 

Yantian District, Shenzhen, Guangdong 518083, CN i 

106C, Building W2-B, Gaoxin Industrial Village, No. 

025 Gaoxin South 4th Road, Gaoxin Community, 

Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 

518000, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 42:  научна истраживања; услуге научних 

лабораторија; услуге медицинских лабораторија; 

услуге биомедцинског истраживања; хемијска 

испитивања; бактериолошка испитивања; биолошка 

истраживања; генетско тестирање у сврху научног 

истраживања; рачунарско програмирање у области 

медицине; дизајнирање и развој база података; 

структурна и функционална анализа генома; 

тестирање ДНК у научно истраживачке сврхе; услуге 

анализе крви; биотехнолошка истраживања.  

Кл. 44:  тестирање ДНК у медицинске сврхе; 

постављање дијагнозе болести; медицинска 

испитивања; услуге медицинске помоћи; пружање 

медицинских информација; услуге медицинске 

анализе које обезбеђују медицинске лабораторије у 

дијагностичке сврхе и сврхе лечења; генетско 

тестирање у медицинске сврхе; услуге медицинске 

анализе у успостављању дијагнозе карцинома; услуге 

телемедицине; усмеравање у области исхране и 

дијете.  
 

(111) 79334 (181) 06.05.2030. 

(210) Ж- 2020-609 (220) 06.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 
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(732) Горан Соколов, Јована Веселинова 31,  

22300 Стара Пазова, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 27.05.01; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће.  

Кл. 31:  свеже воће и поврће; зачинско биље.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни напици и воћни сокови.   
 

(111) 79335 (181) 24.03.2030. 

(210) Ж- 2020-462 (220) 24.03.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) MARERA INVESTMENT GROUP, Епидаур, 

10, Антхоуполис 2300, Никозија, CY 

(740) Сања Буквић, Балканска бр. 16, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.16; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, наранџаста, црна.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у пословном управљању; консултације 

у вези са пословним организовањем; саветодавне 

услуге у пословном управљању.   

Кл. 36:  инвестициони фондови; инвестирање 

капитала; инвестирање средстава; финансијско 

управљање; финансијско саветовање.   
 

(111) 79336 (181) 13.05.2030. 

(210) Ж- 2020-658 (220) 13.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Corporación habanos S.A., Carratera Vieja de 

Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, 

La Habana, CU 

(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак, 

адвокати, Ресавска 34, 11000, Београд 

 

 

 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.19; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, жута, бела.  

(511) Кл. 18:  пртљаг и торбе за ношење као: кофери, 

ковчези, путне торбе, носиљке - торбе за ношење 

новорођенчади, школске торбе; футроле за 

визиткарте и џепни новчаници.  

Кл. 25:  одећа и обућа за људе, таква која није 

ограничена на: кубанске Guayabera кошуље, кошуље 

уопште, панталоне, одела, хаљине, мараме и ципеле.   

Кл. 30:  кафа, чај; пића на бази кафе, чаја и какаоа; 

чоколада и пића на бази чоколаде.   

Кл. 33:  алкохолна плћа, осим пива; алкохолни 

препарати за прављење пића.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање које се односи на дуванску индустрију и 

производе за цигаре за пушаче; канцеларијски 

послови; пословно управљање; услуге продаје у вези 

цигара и производа за цигаре за пушаче.   

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.   
 

(111) 79337 (181) 27.03.2030. 

(210) Ж- 2020-505 (220) 27.03.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виноградкса 52а, Београд-Сурчин, RS 

(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољска 2/5, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена CMYK (0,100,71,0) (0,100,94,66), бела 

CMYK (0,0,0,0)  

(511) Кл. 29:  месо, месне прерађевине; морски плодови; 

млеко, млечни производи, пића на бази млека; 

конзервисано, замрзнуте, сушено и кувано воће и 

поврће; џемови, компоти; јаја; јестива уља, масти.  
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Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; 

брашно и производи од житарица; хлеб, колачи и 

посластице; сладоледи; шећер, мед; квасац, прашак 

за пециво; со; сенф; сирће, сосови; зачини.  
 

(111) 79338 (181) 09.03.2030. 

(210) Ж- 2020-375 (220) 09.03.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Павле Радановић, Вере Павловић 1, 21000, 

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.04; 05.03.14; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 

29.01.02  

(591) златна- ЦМYК 0,19,100,0; црвена-ЦМYК 

27,100,100,27.   

(511) Кл. 35:  пружање информација у вези са 

маркетингом путем вебсајта; вођење истраживачких 

интернет анкета о пословном управљању; давање 

смерница за рекламирање на интернету које се може 

претражити; дељење реклама за друге преко 

интернета; дељење реклама преко интернета; 

дистрибуција рекламног садржаја путем интернета; 

изнајмљивање огласног простора на интернет 

страницама; изнајмљивање огласног простора на 

интернету; изнајмљивање огласног простора преко 

интернета; изнајмљивање простора за оглашавање на 

интернету путем оглашавања упражњених места; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; индексирање 

интернет страница у комерцијалне сврхе; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

интернет маркетинг; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на пословно 

управљање и пословну администрацију која се пружа 

електронским путем или преко интернета; 

истраживање тржишта у вези са навикама приликом 

претраживања интернета и лојалности потрошача; 

комерцијалне информационе услуге доступне путем 

интернета; консултантске услуге из области 

интернет маркетинга; консултантске услуге у вези са 

пословним управљањем које се пружају преко 

интернета; консултације које се односе на 

оптимизацију софтвера за преглед интернета за 

промотивне продаје; обезбеђивање и изнајмљивање 

огласног простора на интернету; обезбеђивање 

простора на интернет страницама за рекламирање 

роба и услуга; објављивање комерцијалног именика 

са информацијама на интернету; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама 

доступним на интернету; онлајн маркетиншке услуге 

повезивања оглашивача са интернет страницама; 

оптимизација интернет странице; оптимизација 

програма за преглед интернета; оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице; организовање 

интернет аукција; организовање и спровођење 

аукција на интернету; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

организовање претплате на интернет публикације за 

друге; организовање претплате на интернет услуге за 

друге; презентација предузећа и њихових производа 

и услуга на интернету; презентација предузећа на 

интернету и другим медијима; промовисање роба и 

услуга за друге на интернету; промоција добара и 

услуга других путем оглашавања на интернет 

страницама; пружање информација из пословног 

именика путем интернета; пружање информација о 

производима широке потрошње преко интернета; 

пружање информација путем интернета везане за 

продају аутомобила; пружање пословних 

информација путем интернета; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; пружање 

пословних и трговачких контакт информација путем 

интернета; пружање услуга аукције преко интернета; 

пружање услуга о пословном информисању преко 

интернета; реакламирање уметничких дела других 

пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице; рекламирање аутомобила за потребе 

продаје путем интернета; рекламирање за друге на 

интернету; рекламирање и маркетиншке услуге 

преко интернета; рекламирање музичког садржаја 

других пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; рекламирање пословних интернет 

страница; рекламирање преко интернета; 

рекламирање пројеката других пружањем онлајн 

портфолиа путем интернет странице; рекламне 

услуге које се пружају преко интернета; саветовање 

које се односи на оптимизацију софтвера за претрагу 

интернета; састављање именика за обајвљивање на 

интернету; састављање пословних именика за 

потребе објављивања на интернету; састављање 

реклама за употребу као интернет странице; 

спровођење виртуалних трговачких сајмова на 

интернету; спровођење истраживања на интернету; 

услуге аукцијске продаја путем интернета; услуге 

аукцијске продаје преко интернета; услуге 

велепродаје везане за електронска издања која се 

могу преузимати са интернета; услуге велепродаје 

везане за музичке садржаје који се могу преузимати 

са интернета; услуге велепродаје електронских 

издања који се могу преузети са интернета; услуге 

велепродаје музичких садржаја који се могу 

преузимати са интернета; услуге интернет продаје 

звука звона који се могу преузети; услуге интернет 

промоције рачунарских мрежа и интернет страница; 

услуге истраживања тржишта у вези са навикама 

коришћења интернета и лојалности купаца; услуге 
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компјутеризоване продаје на мало преко интернета; 

услуге компјутеризованог наручивања поклона 

преко интернета; услуге компјутеризованог 

наручивања преко интернета; услуге малопродаје 

везане за електронска издања која се могу 

преузимати са интернета; услуге малопродаје везане 

за музичке садржаје који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје електронских издања 

који се могу преузимати са интернета; услуге 

малопродаје музичких садржаја који се могу 

преузимати са интернета; услуге малопродаје у вези 

са електронским издањима која се могу преузимати 

са интернета; услуге малопродаје у вези са музичким 

садржајима који се могу преузимати са интернета; 

услуге наручивања преко интернета; услуге 

наручивања преко интернета и доставе из ресторана; 

услуге обраде података на интернету; услуге 

оглашавања и рекламних информација пружених 

преко интернета; услуге оглашавања на интернету; 

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 пословне администрације за обраду продаје 

преко интернета; услуге продаје гардеробе преко 

интернет продавница; услуге продаје козметике и 

шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет 

продавница; услуге продаје козметике и шминке 

преко интернет продавница; услуге продаје унапред 

снимљених музичких и видео садржаја који се могу 

преузети преко интернет продавнице; услуге 

рекламирања преко интернета; дистрибуција реклама 

и комерцијалних објава; објављивање и ажурирање 

рекламних текстова; објављивање рекламних 

текстова; објављивање рекламног материјала и 

текстова; анализирање одзива на рекламирање; 

аранжирање стаклених површина у рекламне сврхе; 

вођење, уређивање и организовање трговачких 

приредби и сајмова у комерцијалне и рекламне 

сврхе; дељење реклама за друге путем мреже за 

електронску комуникацију; дељење реклама преко 

интенет мрежа за комуникацију; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; дељење рекламних 

огласа; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; дељење рекламног 

материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; дистрибуција 

и дељење рекламног материјала; дистрибуција 

летака у рекламне сврхе; дистрибуција производа у 

рекламне сврхе; дистрибуција проспеката у рекламне 

сврхе; дистрибуција рекламних летака; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција рекламног 

материјала за друге; дистрибуција узорака за 

рекламне потребе; електронска издања штампаног 

материјала у рекламне сврхе; задружно рекламирање 

и маркетинг; задружно рекламирање и маркетинг за 

услуге чишћења стамбеног и пословног простора; 

издавање рекламног материјала онлајн; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање дигиталних билборда 

[рекламних паноа]; изнајмљивање знакова за 

рекламне потребе; изнајмљивање огласног простора 

и рекламног материјала; изнајмљивање промотивних 

и рекламних материјала; изнајмљивање промотивних 

и рекламних материјала за презентације; 

изнајмљивање рекламних материјала; израда радио 

реклама; израђивање и ажурирање рекламног 

материјала; информативне услуге у вези са 

рекламирањем; истраживање тржишта за рекламне 

потребе; истраживање тржишта у рекламне сврхе; 

истраживање у вези са рекламирањем; консултантске 

услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и 

маркетинг; консултантске услуге у вези са 

рекламирањем у штампи; консултације везане за 

вођење послова који се односе на стратегију, 

рекламирање, производњу, особље и малопродају; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; обајвљивање 

рекламног материјала; обрађивање телефонских 

питања у вези са рекламираном робом и услугама; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

организација рекламних догађаја; организовање 

догађаја, изложби, сајмова и приредби за 

комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

организовање и вођење рекламних догађаја; 

организовање и вођење сајмова и изложби за 

пословне и рекламне потребе; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; организовање 

изложби и догађаја за комерцијалне или рекламне 

потребе; организовање изложби и трговачких 

сајмова за комерцијалне и рекламне потребе; 

организовање и спровођење трговачких сајмова у 

комерцијалне и рекламне сврхе; организовање и 

спровођење уметничких изложби у комерцијалне и 

рекламне сврхе; организовање програма лојалности 

потрошача у комерцијалне, промотивне и рекламне 

сврхе; организовање рекламирања у биоскопима; 

организовање рекламних уговора за друге; 

организовање трговачких сајмова у рекламне сврхе; 

организовање уметничких изложби у комерцијалне и 

рекламне сврхе; ореганизовање и вођење трговачких 

сајмова, догађаја и изложби у комерцијалне и 

рекламне сврхе; писање рекламних текстова; писање 

текстова за промотивне и рекламне сврхе; писање 

текстова за рекламне намене; планирање и 

спровођење трговачких сајмова, изложби и 
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презентација у економске и рекламне сврхе; 

постављање реклама за друге; представљање 

производа у рекламне сврхе; припремање аудио-

визуелних презентација за рекламне потребе; 

припремање и постављање реклама за друге; 

припремање и постављање реклама на јавним 

местима за друге; припремање и рекламирање за 

друге; припремање рекламних и промотивних 

уговора за друга лица; припрема рекламних 

кампања; производња и дистрибуција радио и 

телевизијских реклама; производња промотивних 

рекламних филмова; производња радио и 

телевизијских реклама; производња рекламних 

филмова; производња рекламног материјала; 

производња телевизијских реклама; промовисање, 

рекламирање и маркетинг интеренет страница; 

промовисање роба и услуга за друге 

дистрибуирањем рекламног материјала разним 

методама; промотивне и рекламне услуге; 

промотивно рекламирање производа и услуга трећим 

лицима путем договора о спонзорству и договора о 

уступању лиценци у вези са домаћим и страним 

спортским догађајима; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са домаћим и страним спортским, музичким и 

осталим догађајима из области културе; промотивно 

рекламирање производа и услуга трећим лицима 

путем договора о спонзорству и договора о уступању 

лиценци у вези са музичким догађајима; промотивно 

рекламне услуге; промоција рекламних услуга путем 

аудиовизуелних средстава; промоција роба и услуга 

других путем промотивних рекламних филмова; 

промоција роба и услуге других састављањем и 

пласирањем реклама у електронским часописима; 

пружање и изнајмљивање рекламног простора; 

пружање и изнајмљивање спољног рекламног 

простора; пружање информација о производима 

путем телекомуникационе мреже у рекламне и 

продајне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање рекламног простора у новинама; 

пружање рекламног простора у часописима; 

пружање савета који се односе на рекламирање 

хемијских производа; рекламирање; рекламирање 

биоскопа; рекламирање из области туризма и 

путовања; рекламирање на радију; рекламирање 

некретнина; рекламирање некретнина за пословне 

просторе; рекламирање некретнина за пословне 

просторе и за становање; рекламирање некретнина за 

становање; рекламирање преко електронских 

рекламних паноа; рекламирање преко моблиних 

телефонских мрежа; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; рекламирање преко телевизије; 

рекламирање продаје за друге путем корисничких 

картица са погодностима; рекламирање роба и 

услуга других доделом ваучера; рекламирање роба и 

услуга других путем спровођења продаје и 

промотивних подстицајних шема које укључују 

акцизне маркице; рекламирање роба и услуга за 

друге; рекламирање робе и услуга онлајн продаваца 

путем претраживог онлајн водича; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламирање услуга осигурања 

у име трећих лица; рекламирање услуга превоза и 

доставе; рекламирање филмова; рекламирање 

финансијских услуга у име трећих лица; рекламне и 

комерцијалне информативне услуге; рекламне и 

промотивне услуге; рекламне и промотивне услуге и 

информативне услуге које се на њих односе; 

рекламне и промотивне услуге и саветовање у вези 

са њима; рекламне, маркетиншке и промотивне 

услуге; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне, промотивне и услуге односа 

са јавношћу; рекламне услуге за друге; рекламне 

услуге за потребе запошљавања; рекламне услуге за 

стварање корпоративног идентитета и идентитета 

бренда; рекламне услуге и оглашавање; рекламне 

услуге и оглашавање преко телевизије, радија или 

поште; рекламне услуге и пословни савети; рекламне 

услуге које се односе на апарате за стварање 

визуелног садржаја уживо; рекламне услуге које се 

односе на комерцализацију нових производа; 

рекламне услуге које се односе на продају робе; 

рекламне услуге које се односе на производе за 

стварање визуелног садржаја уживо; рекламне услуге 

које се односе на фармацеутске производе; рекламне 

услуге путем електронских медија; рекламне услуге 

у вези са запошљавањем; рекламне услуге у 

периодичним часописима, брошурама и новинама; 

рекламне услуге у популарној и стручној штампи; 

саветовање за рекламу и маркетинг; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; састављање, производња и дистрибуција 

рекламног материјала; састављање рекламног 

садржаја; састављање рекламног садржаја и реклама; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; услуге директног оглашавања поштом путем 

специјализованих компанија за слање писама и 

реклама; услуге истраживања које се односе на 

рекламирање и маркетинг; услуге оглашавања које 

пружају радио и телевизијске рекламне службе; 

услуге пословног саветовања које се односи на 

рекламирање; услуге рекламе и маркетинга; услуге 

рекламирања ради подизања свести јавности из 

области социјалне заштите; услуге рекламирања 

ради подизања свести јавности о болестима; услуге 

рекламирања ради подизања свести јавности о 

друштвеним питањима; услуге рекламирања ради 

подизања свести јавности о медицинским питањима; 

услуге рекламирања ради подизања свести јавности о 
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питањима која се тичу животне средине; услуге 

рекламирања у штампи; услуге рекламних агенција; 

услуге саветовања у вези са рекламирањем и 

пословним управљањем; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; електронско 

обрађивање података; издавање штампаног 

материјала који се односи на услуге оглашивања у 

електронском облику; обрада електронских 

поруџбина; организовање претплате на електронске 

новине за друге; организовање претплате на 

електронске стрипове за друге; очитавање потрошње 

електричне енергије за потребе наплаћивања; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; прикупљање и систематизација података 

коришћених у електронском преносу; пружање 

информација и саветодавних услуга које се односе на 

електронску трговину; пружање огласног простора у 

електронским медијима; рачуноводство код 

електронског преноса средстава; саветовање у вези 

са електронском обрадом података; услуге 

електронске обраде података које се односе на 

информације о здраственом систему; услуге 

електронског управљања инвентаром; услуге 

малопродаје и велепродаје за електричне машине и 

апарате; услуге онлајн велепродаје издања која се 

могу електронски преузимати; услуге онлајн 

велепродаје музичких садржаја који се могу 

електронски преузимати; услуге онлајн малопродаје 

електронских издања која се могу преузимати; 

услуге онлајн малопродаје музичког садржаја који се 

могу електронски преузимати; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; онлајн 

маркетинг; онлајн расподела маркетиншког 

материјала; онлајн услуге велепродаје производа са 

снимљеним садржајем; онлајн услуге велепродаје 

ручног алата за грађевинарство; пружање пословних 

информација из онлајн базе података; пружање 

услуга управљања академским курсевима који се 

односе на онлајн регистрацију курса; састављање 

онлајн пословних именика; услуге малопродаје 

пружене од стране онлајн продавница поклона; 

услуге онлајн велепродаје алкохолних пића, осим 

пива; услуге онлајн велепродаје аудиовизуелне 

опреме; услуге онлајн велепродаје безалкохолних 

пића; услуге онлајн велепродаје ветеринарских 

инстумената; услуге онлајн велепродаје 

ветеринарских препарата; услуге онлајн велепродаје 

ветеринарских производа; услуге онлајн велепродаје 

ветеринарских уређаја; услуге онлајн велепродаје 

возила; услуге онлајн велепродаје горива; услуге 

онлајн велепродаје грађевинске опреме; услуге 

онлајн велепродаје грејних тела; услуге онлајн 

велепродаје десертних производа; услуге онлајн 

велепродаје дијететских препарата; услуге онлајн 

велепродаје додатака исхрани; услуге онлајн 

велепродаје дувана; услуге онлајн велепродаје 

замрзнутог јогурта; услуге онлајн велепродаје игара; 

услуге онлајн велепродаје играчака; услуге онлајн 

велепродаје инструмената за мерење времена; услуге 

онлајн велепродаје какаоа; услуге онлајн велепродаје 

канцеларијског материјала; услуге онлајн 

велепродаје кафе; услуге онлајн велепродаје 

кишобрана; услуге онлајн велепродаје компјутерског 

софтвера; услуге онлајн велепродаје компјутерског 

хардвера; услуге онлајн велепродаје кондиторских 

производа; услуге онлајн велепродаје конца; услуге 

онлајн велепродаје кухињских ножева; услуге онлајн 

велепродаје лубриканата; услуге онлајн велепродаје 

медицинских инструмената; услуге онлајн 

велепродаје медицинских уређаја; услуге онлајн 

велепродаје меса; услуге онлајн велепродаје металне 

галантерије; услуге онлајн велепродаје мирисних 

препарата; услуге онлајн велепродаје млечних 

производа; услуге онлајн велепродаје морских 

плодова; услуге онлајн велепродаје музичких 

инструмената; услуге онлајн велепродаје накита; 

услуге онлајн велепродаје намештаја; услуге онлајн 

велепродаје одевних предмета; услуге онлајн 

велепродаје ообуће; услуге онлајн велепродаје 

опреме за водоснадбевање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за грејање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за замрзавање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за земљане радове; услуге онлајн 

велепродаје опреме за извођење физикалне терапије; 

услуге онлајн велепродаје опреме за кување хране; 

услуге онлајн велепродаје опреме за расхлађивање; 

услуге онлајн велепродаје опреме за роњење; услуге 

онлајн велепродаје опреме из области 

информационих технологија; услуге онлајн 

велепродаје опреме која се користи у хортикултури; 

услуге онлајн велепродаје оружја; услуге онлајн 

велепродаје паметних сатова; услуге онлајн 

велепродаје паметних телефона; услуге онлајн 

велепродаје пекарских производа; услуге онлајн 

велепродаје пива; услуге онлајн велепродаје подних 

простирки; услуге онлајн велепродаје покривала за 

главу; услуге онлајн велепродаје пољопривредне 

опреме; услуге онлајн велепродаје посипа за 

животиње; услуге онлајн велепродаје посуђа за 

кување; услуге онлајн велепродаје предива; услуге 

онлајн велепродаје преносивих компјутера; услуге 

онлајн велепродаје препарата за негу животиња; 

услуге онлајн велепродаје препарата за прављење 

алкохолних пића; услуге онлајн велепродаје 

препарата за прављење пића; услуге онлајн 

велепродаје препарата за чишћење; услуге онлајн 

велепродаје препарата и производа из области 

ветеринарства; услуге онлајн велепродаје 

прехрамбених производа; услуге онлајн велепродаје 

прибора за јело; услуге онлајн велепродаје прибора 

за одржавање хигијене животиња; услуге онлајн 

велепродаје прибора за одржавање хигијене људи; 
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услуге онлајн велепродаје прибора за припремање 

хране; услуге онлајн велепродаје прибора за 

улепшавање животиња; услуге онлајн велепродаје 

прибора за улепшавање људи; услуге онлајн 

велепродаје производа за баштованство; услуге 

онлајн велепродаје производа за опремање стана; 

услуге онлајн велепродаје производа за употребу од 

једнократног папира; услуге онлајн велепродаје 

производа за чишћење; услуге онлајн велепродаје 

производа за шивење; услуге онлајн велепродаје 

производа из области хортикултуре; услуге онлајн 

велепродаје производа који се користе са дуваном; 

услуге онлајн велепродаје производа који се користе 

у образовне сврхе; услуге онлајн велепродаје 

простирке за животиње; услуге онлајн велепродаје 

пртљага; услуге онлајн велепродаје расвете; услуге 

онлајн велепродаје расхладних уређаја; услуге 

онлајн велепродаје ручног прибора за 

грађевинарство; услуге онлајн велепродаје санитарне 

опреме; услуге онлајн велепродаје санитарних 

инсталација; услуге онлајн велепродаје седларског 

прибора; услуге онлајн велепродаје сексуалних 

помагала; услуге онлајн велепродаје сладоледа; 

услуге онлајн велепродаје сорбеа; услуге онлајн 

велепродаје спортске опреме; услуге онлајн 

велепродаје спортских производа; услуге онлајн 

велепродаје средстава за личну хигијену; услуге 

онлајн велепродаје стоног посуђа; услуге онлајн 

велепродаје сточне хране; услуге онлајн велепродаје 

тапета; услуге онлајн велепродаје тканина; услуге 

онлајн велепродаје торби; услуге онлајн велепродаје 

украса за свечане прилике; услуге онлајн велепродаје 

уметничких дела; услуге онлајн велепродаје 

уметничких материјала; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за заштиту слуха; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за навигацију; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за сунчање; услуге онлајн велепродаје 

хемијских производа који се користе у 

пољопривреди; услуге онлајн велепродаје хемијских 

производа који се користе у хортикултури; услуге 

онлајн велепродаје хемијских производа који се 

користе у шумарству; услуге онлајн велепродаје 

чајева; услуге онлајн велепродаје чоколада; услуге 

онлајн велепродаје штампаног материјала; услуге 

онлајн малопродаје алкохолних пића, осим пива; 

услуге онлајн малопродаје артикала за шивење; 

услуге онлајн малопродаје аудиовизуелних 

производа; услуге онлајн малопродаје баштенских 

артикала; услуге онлајн малопродаје безалкохолних 

пића; услуге онлајн малопродаје везане за играчке; 

услуге онлајн малопродаје везане за козметику; 

услуге онлајн малопродаје везане за накит; услуге 

онлајн малопродаје везане за одевање; услуге онлајн 

малопродаје везане за поклоне; услуге онлајн 

малопродаје везане за ручне ташне; услуге онлајн 

малопродаје ветеринарских инструмената; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских препарата; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских производа; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских производа и 

препарата; услуге онлајн малопродаје ветеринарских 

уређаја; услуге онлајн малопродаје возила; услуге 

онлајн малопродаје горива; услуге онлајн 

малопродаје грађевинске опреме; услуге онлајн 

малопродаје грејних тела; услуге онлајн малопродаје 

десертних производа; услуге онлајн малопродаје 

дијететских препарата; услуге онлајн малопродаје 

додатака исхрани; услуге онлајн малопродаје дувана; 

услуге онлајн малопродаје игара; услуге онлајн 

малопродаје играчака; услуге онлајн малопродаје 

инструмената за мерење времена; услуге онлајн 

малопродаје какаоа; услуге онлајн малопродаје 

канцеларијског прибора; услуге онлајн малопродаје 

кафе; услуге онлајн малопродаје кишобрана; услуге 

онлајн малопродаје које се односе на пртљаг; услуге 

онлајн малопродаје компјутерског софтвера; услуге 

онлајн малопродаје компјутерског хардвера; услуге 

онлајн малопродаје кондиторских производа; услуге 

онлајн малопродаје конца; услуге онлајн 

малопродаје кухињских ножева; услуге онлајн 

малопродаје лубриканата; услуге онлајн малопродаје 

медицинских апарата; услуге онлајн малопродаје 

медицинских инструмената; услуге онлајн 

малопродаје меса; услуге онлајн малопродаје 

металне галантерије; услуге онлајн малопродаје 

мирисних препарата; услуге онлајн малопродаје 

млечних производа; услуге онлајн малопродаје 

морских плодова; услуге онлајн малопродаје 

музичких инструмената; услуге онлајн малопродаје 

накита; услуге онлајн малопродаје намештаја; услуге 

онлајн малопродаје обуће; услуге онлајн малопродаје 

опреме за водоснадбевање; услуге онлајн 

малопродаје опреме за грејање; услуге онлајн 

малопродаје опреме за замрзавање; услуге онлајн 

малопродаје опреме за земљане радове; услуге 

онлајн малопродаје опреме за информационе 

технологије; услуге онлајн малопродаје опреме за 

кување хране; услуге онлајн малопродаје опреме за 

расхлађивање; услуге онлајн малопродаје опреме за 

роњење; услуге онлајн малопродаје опреме за 

физикалну терапију; услуге онлајн малопродаје 

опреме за хлађење; услуге онлајн малопродаје 

опреме за хортикултуру; услуге онлајн малопродаје 

оружја; услуге онлајн малопродаје паметних сатова; 

услуге онлајн малопродаје паметних телефона; 

услуге онлајн малопродаје папирних производа за 

једнократну употребу; услуге онлајн малопродаје 

пекарских производа; услуге онлајн малопродаје 

пива; услуге онлајн малопродаје подних простирки; 

услуге онлајн малопродаје покривала за главу; 

услуге онлајн малопродаје пољопривредне опреме; 

услуге онлајн малопродаје посуђа за кување; услуге 

онлајн малопродаје препарата за прављење 
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алкохолних пића; услуге онлајн малопродаје 

препарата за прављење пића; услуге онлајн 

малопродаје предива; услуге онлајн малопродаје 

преносивих компјутера; услуге онлајн малопродаје 

препарата за негу животиња; услуге онлајн 

малопродаје препарата за чишћење; услуге онлајн 

малопродаје прехрамбених производа; услуге онлајн 

малопродаје прибора за јело; услуге онлајн 

малопродаје прибора за припремање хране; услуге 

онлајн малопродаје прибора за улепшавање 

животиња; услуге онлајн малопродаје прибора за 

улепшавање људи; услуге онлајн малопродаје 

прибора за хигијену животиња; услуге онлајн 

малопродаје прибора за хигијену људи; услуге 

онлајн малопродаје производа за опремање стана; 

услуге онлајн малопродаје производа за чишћење; 

услуге онлајн малопродаје производа који се користе 

са дуваном; услуге онлајн малопродаје производа 

који се користе у образовне сврхе; услуге онлајн 

малопродаје простирки за животиње; услуге онлајн 

малопродаје пртљага; услуге онлајн малопродаје 

расвете; услуге онлајн малопродаје ручног алата који 

се користи у грађевинарству; услуге онлајн 

малопродаје ручног прибора који се користи у 

грађевинарству; услуге онлајн малопродаје 

санитарне опреме; услуге онлајн малопродаје 

санитарних инсталација; услуге онлајн малопродаје 

седларске опреме; услуге онлајн малопродаје 

сексуалних помагала; услуге онлајн малопродаје 

сладоледа; услуге онлајн малопродаје смрзнутог 

јогурта; услуге онлајн малопродаје снимљеног 

материјала; услуге онлајн малопродаје сорбеа; 

услуге онлајн малопродаје спортске опреме; услуге 

онлајн малопродаје спортских производа; услуге 

онлајн малопродаје средстава за личну хигијену; 

услуге онлајн малопродаје стоног посуђа; услуге 

онлајн малопродаје сточне хране; услуге онлајн 

малопродаје тапета; услуге онлајн малопродаје 

тканине; услуге онлајн малопродаје торби; услуге 

онлајн малопродаје украса за свечане прилике; 

услуге онлајн малопродаје уметничких дела; услуге 

онлајн малопродаје уметничких материјала; услуге 

онлајн малопродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

онлајн малопродаје уређаја за навигацију; услуге 

онлајн малопродаје уређаја за сунчање; услуге 

онлајн малопродаје хемикалија које се користе у 

пољопривреди; услуге онлајн малопродаје 

хемикалија које се користе у хортикултури; услуге 

онлајн малопродаје хемикалија које се користе у 

шумарству; услуге онлајн малопродаје 

хортикултуралних производа; услуге онлајн 

малопродаје чајева; услуге онлајн малопродаје 

чоколаде; услуге онлајн малопродаје штампаног 

материјала; услуге онлајн маркетинга намењене 

корисницима друштвених мрежа; учествовање у 

онлајн аукцијама за потребе других; организовање и 

спровођење аукција и обрнутих аукција путем 

рачунара и телекомуникационих мрежа; израда 

материјала за оглашавање.   

Кл. 38:  омогућавање приступа електронској онлајн 

мрежи за проналажење информација; аудио, видео и 

мултимедијско емитовање садржаја путем интернета 

и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање; 

аудио емитовање путем интернета; аудио емитовање 

путем интернета и других комуникацијских мрежа; 

бежично емитовање; видео емитовање; видео 

емитовање и пренос кинематографских филмова и 

филмова путем интернета; видео емитовање путем 

интернета; дигитално аудио емитовање; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање аудио-визуелних садржаја 

путем интернета; емитовање видео записа путем 

интернета и других комуникацијских мрежа; 

емитовање видео и аудио програма путем интернета; 

емитовање видео и аудио садржаја путем интернета; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање и пренос радијских програма; емитовање 

и пренос телевизијских програма; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање мултимедијалних садржаја путем 

интернета; емитовање података; емитовање програма 

кабловске телевизије; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; емитовање програма 

путем интернета; емитовање путем глобалне 

рачунарске мреже; емитовање путем интернет 

протокола; емитовање радијских и телевизијских 

програма; емитовање радио и телевизијских 

програма; емитовање радио и телевизијских 

програма путем кабловских или бежичних мрежа; 

емитовање радио и телевизијских програма путем 

сателита; емитовање радио програма; емитовање 

радио програма [радиодифузија]; емитовање 

телевизијских програма; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање 

телевизијских програма коришћењем телевизијских 

услуга видеа на захтев и плаћања по гледању; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

емитовање телевизијских програма, филмова, и 

осталих аудио-визуелних и мултимедијалних 

садржаја; емитовање телевизијских програма, 

филмова, и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја путем интернет 

протокола и комуникацијских мрежа; емитовање 

телешопинг програма; емитовање филмова и 

телевизијских програма путем услуге видео садржаја 

на захтев; емитовање филмова и телевизијских 

садржаја; емитовање филмова и телевизијских 

садржаја путем интернета; емитовање филмова и 

телевизијских садржаја путем мреже мобилне 

комуникације; емитовање филмова путем интернета; 

емитовање филмских и телевизијских садржаја или 
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програма, укључујући на интернету, на мобилним 

комуникацијским мрежама и другим медијима; 

изнајмљивање објеката за радијско и телевизијско 

емитовање; изнајмљивање опреме за емитовање; 

изнајмљивање опреме за емитовање радио и 

телевизијских садржаја; изнајмљивање опреме за 

радијско емитовање; изнајмљивање опреме за 

телевизијско емитовање; интерактивно емитовање; 

информације у вези са радијским емитовањем; 

истовремено телевизијско емитовање путем 

глобалних комуникацијских мрежа, интернета и 

бежичних мрежа; кабловско емитовање радио и 

телевизијских програма; кабловско радијско 

емитовање; консултантске услуге у вези са 

телевизијским емитовањем; коришћење опреме за 

емитовање телевизијског садржаја; мултимедијално 

емитовање путем интернета; мултимедијско 

емитовање путем интернета и других 

комуникацијских мрежа; пренос, емитовање и 

пријем аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и 

покретних слика, текста и података; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретнх и покретних слика, текста и података у 

реалном времену; радијско емитовање информација 

и осталих програма; радијско емитовање путем 

интернета; саветовање у вези са радијским 

емитовањем; сателитско телевизијско емитовање; 

телевизијско емитовање уз претплату; управљање 

опремом за радио емитовање; омогућавање приступа 

електронској онлајн мрежи за проналажење 

информација; бежични електронски пренос 

гласовних сигнала; бежични електронски пренос 

гласовних сигнала, података, факсимила, слика и 

информација; бежични електронски пренос 

информација; бежични електронски пренос 

података; бежични електронски пренос слика; 

бежични електронски пренос факсова; електронска 

достава слика и фотографија путем глобалне 

рачунарске мреже; електронска испорука 

докумената; електронска испорука кредитне 

документације; електронска комуникација путем 

причаоница, линија за ћаскање интернет форума; 

електронска размена података смештених у базе 

података којима је могуће приступити путем 

телекомуникацијских мрежа; електронска размена 

порука путем линија за ћаскање, причаоница и 

интернет форума; електронски и дигитални пренос 

гласа, података, слика, сигнала и порука; 

електронски пренос аудио, видео и осталих података 

и докумената између П2П мреже; електронски 

пренос аудио, видео и осталих података и 

докумената између рачунара; електронски пренос 

вести; електронски пренос дигиталних фотографских 

докумената између корисника Интернета; 

електронски пренос дигиталних фотографских 

докумената путем П2П мреже; електронски пренос 

докумената; електронски пренос звука, слика и 

других података и информација свих врста; 

електронски пренос звука, слика и других података и 

информација свих врста путем интернета; 

електронски пренос инстант порука; електронски 

пренос инстант порука и података; електронски 

пренос информација; електронски пренос и поновни 

пренос звука, слике, докумената, порука и података; 

електронски пренос и стриминг дигиталних 

медијских садржаја за друге путем глобалне и 

локалне рачунарске мреже; електронски пренос 

комуникације путем факса; електронски пренос 

наруџби; електронски пренос наруџби за цвећаре; 

електронски пренос података; електронски пренос 

података и докумената; електронски пренос података 

и докумената међу рачунарским корисницима; 

електронски пренос података и докумената путем 

електронских уређаја; електронски пренос података 

и докумената путем рачунарских теминала и 

електронских уређаја; електронски пренос података 

и докумената путем рачунарских терминала; 

електронски пренос порука; електронски пренос 

порука и података; електронски пренос поште и 

порука; електронски пренос рачунарских програма 

путем интернета; електронски пренос слика; 

електронски пренос слика и фотографија путем 

глобалне рачунарске мреже; електронски пренос 

слика, фотографија, графичких слика и илустрација 

путем глобалне рачунарске мреже; електронски 

пренос телефакса и података за кодирање и 

декодирање; електронски пренос фотографија; 

електронски пренос шифрованих података; 

електронски трансфер података; електронско чување 

и прослеђивање порука; испорука дигиталне музике 

електронским преносом; испорука персонализованих 

честитки другима путем електронске поште; 

комуникација путем система електронске поште; 

комуникације путем електронских средстава; 

консултантске услуге на пољу електронских 

комуникација; мобилне медијске услуге у виду 

електронског преноса забавнх медијских садржаја; 

омогућавање веза електронске комуникације; 

омогућавање електронског преноса података о 

трансакцијама на кредитним картицама и о 

електронском плаћању путем глобалне рачунарске 

мреже; омогућавање приватних и безбедних 

електронских комуникација у реалном времену 

путем рачунарске мреже; омогућавање приступа 

електронским информацијам, комуникацијама и 

платформама за трансакције на интернету; 

омогућавање приступа електронским 

комуникацијским мрежама; омогућавање приступа 

електронским комуникацијским мрежама, интернету 

и екстранетима; омогућавање приступа 

електронским продавницама [телекомуникације]; 

омогућавање приступа електронским публикацијама; 
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омогућавање приступа електронским страницама; 

омогућавање приступа електронском тржишту 

[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање 

приступа платформама за електронску трговину на 

интернету; омогућавање приступа подацима или 

документима који се чувају електронски у 

централним датотекама за консултације на даљину; 

пејџинг услуге, радиом, телефоном или другим 

видом електронског комуницирања; пренос 

електронске поште; пренос електронских података; 

пренос електронских порука; пренос информација 

путем електронских комуникацијских мрежа; 

омогућавање приступа електронској онлајн мрежи за 

проналажење информација; пренос података 

електронским путем; пренос података електронском 

поштом; пренос података и гласовних датотека 

путем електронске поште; пренос података и 

информација помоћу рачунара и средстава 

електронске комуникације; пренос порука путем 

електронских медија; прикупљање и пренос 

електронских порука; пружање обавештења путем 

електронске поруке везано за измене процена које 

могу утицати на финансијски портфолио; пружање 

онлајн услуга причаоница и електронских огласних 

табли за пренос порука међу корисницима у области 

од општег интереса; пружање приступа 

електронскими базама података; пружање приступа 

компјутерским, електронским и онлајн базама 

података; пружање телекомуникацијских услуга за 

платформе електронске трговине на интернету и 

другим електронским медијима; пружање услуга 

електронске поште; пружање услуга електронске 

поште и слања инстант порука; пружање услуга 

електронских интернет огласнх табли за пренос 

порука међу рачунарским корисницима; пружање 

услуга причаоница на интернету и електронских 

огласних табли за пренос порука међу рачунарским 

корисницима; пружање услуга слања факса путем 

електронске поште; саопштавање података путем 

електронске поште; слање електронских порука; 

слање електронских порука путем интернет 

страница; слање и примање електронских порука; 

слање, примање и прослеђивање електронских 

порука; трансфер електронских података; услуге 

електронске комуникације; услуге електронске 

поште; услуге електронске поште и преноса путем 

факсимила; услуге електронске поште и сандучета; 

услуге електронске поште и слања порука; услуге 

електронске размене података [ЕДИ]; услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге]; 

услуге електронског преноса порука; услуге преноса 

података путем електронске мреже; услуге 

прослеђивања електронске поште; услуге сигурне 

електронске поште; шифровани електронски пренос 

и испорука сачуваних података; омогућавање 

приступа електронској онлајн мрежи за проналажење 

информација; омогућавање интерактивног онлајн 

форума за људе оболеле од рака; омогућавање 

телекомуникацијског приступа видео и аудио 

садржајима који се пружају путем онлајн услуга 

видеа на захтев; онлајн пренос података; пренос 

информација и података путем онлајн услуга; пренос 

информација и података путем онлајн услуга и 

интернета; пренос информација о широком опсегу 

тема, укључујући онлајн и преко глобалне 

рачунарске мреже; пренос информација путем онлајн 

услуга; пренос података путем онлајн услуга; 

пружање корисничког приступа онлајн страницама 

које садрже информације о широком спектру тема; 

пружање онлајн платформи за интеракцију са 

осталим рачунарским корисницима у реалном 

времену; пружање онлајн приступа подацима; 

пружање онлајн услуга причаоница за пренос порука 

међу корисницима рачунара; пружање онлајн услуга 

причаоница и дискусија; пружање приступа онлајн 

причаоницама; пружање приступа онлајн форумима; 

пружање услуга онлајн дискусије; пружање услуга 

онлајн преноса путем факса; пружање услуга онлајн 

причаоница; пружање услуга онлајн соба за ћаскање; 

пружање услуга онлајн форума; омогућавање 

приступа електронској онлајн мрежи за проналажење 

информација; аеронаутичке телекомуникацијске 

услуге; аутоматски пренос дигиталних података 

путем телекомуникацијских канала; достава 

дигиталне музике путем телекомуникација; 

изнајмљивање телекомуникацијске опреме, 

укључујући телефонске и факс уређаје; 

изнајмљивање телекомуникацијских линија; 

изнајмљивање телекомуникацијских објеката; 

изнајмљивање телекомуникацијских уређаја и 

инсталација; изнајмљивање телекомуникацијских 

уређаја и опреме која омогућава повезивање на 

мреже; изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

комуникације путем мултинационалних 

телекомуникацијских мрежа; консултантске услуге 

за телекомуникације; консултантске услуге на пољу 

телекомуникација; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа 

телекомуникацијским каналима за услуге 

телешопинга; омогућавање приступа 

телекомуникацијским мрежама; омогућавање 

приступа телекомуникацијској инфраструктури за 

друге кориснике; омогућавање телекомуникацијских 

повезивања на базе података; омогућавање 

телекомуникацијских повезивања на интернет; 

омогућавање телекомуникацијских повезивања на 

интернет или базе података; омогућавање 

телекомуникацијских повезивања на интернет у 

кафићима; омогућавање телекомуникацијског 

повезивања на гобалне комуникацијске мреже или 

базе података; омогућавање телекомуникацијског 
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приступа аудио садржајима који се пружају путем 

интернета; омогућавање телекомуникацијског 

приступа видео садржајима који се пружају путем 

интернета; омогућавање телекомуникацијског 

приступа телевизијским програмима који се пружају 

путем услуге видеа на захтев; омогућавање 

телекомуникацијског приступа филмским и 

телевизијским програмима који се пружају путем 

услуге видеа на захтев; пренос берзанских 

информација путем телекомуникацијских медија; 

пренос звука и слика између мобилних 

телекомуникационих уређаја; пренос информација 

базе података путем телекомуникацијских мрежа; 

пренос информација путем оптичких 

телекомуникацијских мрежа; пренос и пријем 

информација базе података путем 

телекомуникацијских мрежа; пренос кратких порука 

[СМС] између мобилних телекомуникационих 

уређаја; пренос података путем телекомуникација; 

пренос података путем телекомуникационих мрежа; 

пренос порука и слика између мобилних 

телекомуникационих уређаја; пренос порука путем 

телекса; пренос слика између мобилних 

телекомуникационих уређаја; пренос телекса; 

пружање информација у области телекомуникација; 

пружање међународних телекомуникацијских 

услуга; пружање средстава и опреме за одржавање 

телеконференција; пружање телекомуникацијских 

веза за телефонске линије за помоћ и позивне центре; 

пружање телекомуникацијских веза за телефонске 

линије за ћаскање; пружање телекомуникационог 

приступа видео и аудио садржају; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радијске телекомуникације; телекомуникације; 

телекомуникацијске и комуникацијске услуге; 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернета, интранета и екстранета; 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; телекомуникацијске 

услуге које се пружају путем оптичких, бежичних и 

кабловских мрежа; телекомуникацијске услуге које 

се пружају путем платформи и портала на интернету 

и других медија; телекомуникацијске услуге 

омогућавања приступа глобалној рачунарској мрежи 

за већи број корисника; телекс услуге; телефонске 

телекомуникацијске услуге које се пружају преко 

припејд телефонских позивних картица; управљање 

телекомуникацијском опремом; услуге аудио-

телеконференција; услуге брзог преноса података за 

оператере телекомуникацијских мрежа; услуге 

дигиталне мрежне телекомуникације; услуге 

електронске размене података [ЕДИ]; услуге 

емитовања и омогућавање телекомуникацијског 

приступа видео и аудио садржаја пружањем услуга 

видео садржаја на захтев путем интернета; услуге 

емитовања и омогућавање телекомуникацијског 

приступа фимовима и телевизијским прогамима 

пружањем услуга видео садржаја на захтев; услуге 

консултација, информисања и саветовања на пољу 

телекомуникација; услуге преноса и пријема 

података путем средстава за телекомуникацију; 

услуге преноса података и телекомуникације; услуге 

телекомуникација; услуге телекомуникацијског 

портала; услуге телекомуникацијског приступа; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге телеконференција; услуге 

телеконференција и видеоконференција; 

омогућавање приступа електронској онлајн мрежи за 

проналажење информација; пренос кратких порука 

[СМС] између мобилних телекомуникационих 

уређаја; услуге електронске размене података [ЕДИ]; 

слање порука путем вебсајта.   

Кл. 41:  онлајн издавање часописа или дневника 

[услуге веблога]; електронске издавачке услуге; 

електронско издаваштво; издавање аудио књига; 

издавање билтена; издавање брошура; издавање 

видео камера; издавање годишњака; издавање 

докумената у области образовања, науке, јавног 

права и друштвених питања; издавање електронских 

књига и он-лајн периодичних часописа; издавање 

електронских књига и он-лајн часописа; издавање 

електронских новина којима је могуће приступити 

путем глобалне рачунарске мреже; издавање 

електронских онлајн периодичних издања; издавање 

електронских публикација; издавање електронских 

часописа; издавање журнала; издавање журнала, 

књига и приручника из области медицине; издавање 

интернет часописа; издавање информативних 

листова; издавање и уређивање књига; издавање и 

уређивање књига, новина и периодичних часописа; 

издавање и уређивање књига, новина и часописа; 

издавање и уређивање магазина; издавање и 

уређивање новина; издавање и уређивање 

периодичних издања; издавање и уређивање 

штампаног материјала; издавање и уређивање 

штампаног материјала и текстова, осим рекламних 

текстова; издавање и уређивање штампаног 

материјала, књига, новина и периодичних часописа, 

осим за рекламне потребе; издавање календара; 

издавање каталога; издавање књига; издавање књига 

и магазина; издавање књига и часописа; издавање 

књига, магазина, годишњака и журнала; издавање 

књига, периодичних издања, часописа, новина и 

билтена; издавање књига, часописа и других 

текстова, осим рекламних текстова; издавање књига, 

часописа и новина на интернету; издавање лаке 

ронилачке опреме; издавање модних магазина у 

забавне сврхе; издавање мултимедијалног материјала 

он-лајн; издавање научних магазина; издавање 

научних магазина који се односе на медицинску 

технологију; издавање научно-информативних 

часописа; издавање новина; издавање образовних 
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материјала; издавање опреме за стадионе; издавање 

партитура; издавање периодичних часописа; 

издавање периодичних часописа и књига у 

електронском формату; издавање периодичних 

часописа, каталога и проспеката; издавање 

приручника; издавање приручника за образовање и 

оспособљавање; издавање приручника за обуку; 

издавање проспеката; издавање рекламног 

материјала за потребе забаве и подучавања; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текста 

песама у облику књиге; издавање текста песама у 

форми партитуре; издавање текстова и слика, и у 

електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; издавање уредничког 

садржаја за странице којима се приступа путем 

глобалне рачунарске мреже; издавање уџбеника; 

издавање часописа; издавање часописа за потрошаче; 

издавање часописа и књига у електронском формату; 

издавање часописа у електронском формату; 

издавање часописа у електронском формату на 

интернету; издавање штампаних именика; издавање 

штампаног материјала; издавање штампаног 

материјала и текстова, осим рекламних текстова; 

издавање штампаног материјала, и у електронском 

формату, осим у рекламне сврхе; издавање 

штампаног материјала, осим рекламних текстова; 

издавање штампаног материјала, осим рекламних 

текстова, у електронском формату; издавање 

штампаног материјала у електронском формату; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату на интернету; издавачке услуге; издавачке 

услуге за дигиталну видео, аудио и мултимедијалну 

забаву; издавачке услуге, осим штампања; 

мултимедијално издавање дневника; мултимедијално 

издавање електронских издања; мултимедијално 

издавање књига; мултимедијално издавање књига, 

магазина, дневника и електронских издања; 

мултимедијално издавање магазина; мултимедијално 

издавање магазина, часописа и новина; 

мултимедијално издавање новина; мултимедијално 

издавање штампаног материјала; омогућавање 

приступа онлајн издањима у облику новинских 

чланова за децу, која се не могу преузети; онлајн 

електронско издавање књига и периодичне штампе; 

онлајн издавање електронских књига и часописа; 

онлајн издавање електронских магазина; онлајн 

издавање електронских новина; онлајн издавање 

електронских часописа; пружање електронских 

издања, која се не могу преузети, са глобалне 

рачунарске мреже; пружање електронских издања, 

која се не могу преузети, са интернета; уређивање 

периодичних издања; услуге музичког издаваштва; 

услуге он-лајн дигиталног издаваштва; вођење 

образовних семинара; вођење радионица и семинара; 

вођење радионица и семинара за уметничко 

процењивање; вођење радионица и семинара на тему 

личне свести; вођење радионица и семинара на тему 

самосвести; вођење семинара; вођење семинара за 

обуку; вођење семинара у области онкологије; 

договарање, реализација и организација семинара; 

договарање, реализација и организација семинара, 

предавања, презентација и симпозијума у вези са 

подучавањем језика; консултовање које се односи на 

организовање и вођење семинара; одржавање часова, 

часова под рукодством реномираних мајстора, 

радионица, семинара и кампова из области јоге; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовања и 

уређивање семинара, конференција, курсева обуке и 

даљег усавршавања; организовање и вођење 

конференција, семинара и симпозијума; 

организовање и вођење образовних семинара; 

организовање и вођење радионица и семинара; 

организовање и вођење радионица и семинара о 

личној свести; организовање и вођење радионица и 

семинара о самоспознаји; организовање и вођење 

семинара за обуку; организовање изложби, конгреса, 

семинара и конференција за културне и забавне 

потребе; организовање изложби, семинара и 

конференција; организовање и реализација 

колоквијума, конференција, конгреса, семинара, 

симпозијума радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција и семинара; организовање 

и реализација конференција, конвенција, образовних 

изложби, часова, предавања, семинара и радионица 

за обуку; организовање и реализација конференција, 

конгреса, концерата, симпозијума, семинара, курсева 

обуке, часова и предавања; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семинара и 

радионица за обуку; организовање и реализација 

конференција, конгреса, симпозијума и семинара; 

организовање и реализација радионица, туторијала, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовање и реализација семинара, конгреса, 

конференција и симпозијума; организовање и 

реализација семинара, конференција и изложби за 

културне и образовне потребе; организовање и 

реализација семинара, конференција, курсева за 

обуку и усавршавање; организовање и реализација 

семинара, радионица [образовних], конгреса, 

колоквијума, курсева учења на даљину и изложби за 

културне потребе; организовање образовних 

семинара; организовање радионица и семинара; 

организовање радионица и семинара о личној свести; 

организовање радионица и семинара о самоспознаји; 

организовање семинара; организовање семинара за 

обуку; организовање семинара из области 

онкологије; организовање семинара и конференција; 

органозивање и вођење семинара из области 

онкологије; припрема и вођење семинара; пружање 

образовних курсева, предавања, семинара и програма 
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за обуку младих; стручно саветовање и 

информационе услуге које се односе на уређивање, 

вођење и организовање семинара; уређивање, вођење 

и организовање конференција, конгреса, 

колоквијума, радионица [обука], семинара и 

симпозијума; електронске публикације са 

информацијама о широком распону тема на мрежи; 

електронске публикације текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

изнајмљивање електронских апарата за игре на 

срећу; образовање и обука у области обраде 

електронских података; он-лајн публикације 

електронских књига; организација такмичења у 

електронским играма; пружање електронских 

публикација које се не могу преузети; пружање 

електронских публикација које се не могу преузети 

са глобалне рачунарске мреже или путем интернета; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети, у вези са подучавањем језика; пружање 

информација у вези са забавом путем електронских 

средстава; пружање услуга он-лајн електронских 

публикација, које се не могу преузети, у области 

музике; уређивање електронских књига; уређивање 

електронских публикација; уређивање књига и 

електронских публикација; услуге електронских 

игара које пружа глобална комуникацијска мрежа; 

услуге електронских игара путем интернета; услуге 

електронских игара путем интернета или друге 

комуникацијске мреже; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; објављивање онлајн прегледа из 

области забаве; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати; 

омогућавање коришћења онлајн музике, која се не 

може преузимати; омогућавање онлајн уметничких 

изложби у културне или образовне сврхе; 

омогућавање привремене употребе онлајн 

образовних материјала који се не могу преузети са 

интернета; омогућавање привременог коришћења 

онлајн игрица које се не могу преузети са интернета; 

омогућавање приступа онлајн видео садржајима из 

области финансија, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа онлајн видео садржајима који 

се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн 

магазинима који садрже информације из области 

компјутерских игара и који се не могу преузети; 

омогућавање приступа онлајн магазинима који се не 

могу преузети; омогућавање приступа онлајн 

стриповима који се не могу преузети; онлајн 

библиотекарске услуге; онлајн пружање услуга 

игрица виртуелне стварности путем рачунарске 

мреже; онлајн услуге академске библиотеке; онлајн 

услуге забаве; онлајн услуге референтне библиотеке; 

пружање информација о онлајн образовању; 

пружање онлајн видео садржаја који се баве јогом а 

истовремено се не могу преузети путем интернета; 

пружање онлајн информација из области забаве; 

пружање онлајн информација из области 

образовања; пружање онлајн информација из 

области тренирања; пружање онлајн услуга 

подучавања; пружање услуга онлајн илустрованих 

романа, који се не могу преузети; пружање услуга 

онлајн компјутерских игара; пружање услуга онлајн 

стрипова, који се не могу преузети; услуге 

библиотека за онлајн претраживања; услуге игара 

пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге онлајн 

коцкања; обука из области дизајна; информације које 

се односе на забаву у вези са рачунарским играма 

које се пружају на интернету са рачунарске базе 

података или глобалне комуникацијске мреже; 

информације које се односе на образовање и забаву 

које се пружају на интернету са рачунарске базе 

података или интернета; информације које се односе 

на образовање или забаву које се пружају на 

интернету са рачунарске базе података или 

интернета путем телевизијских или радио програма; 

пружање вести и информација у вези са рвањем 

путем глобалне рачунарске мреже; пружање 

информација, коментара и чланака у области музике 

путем рачунарских мрежа; пружање информација 

он-лајн у вези са рачунарским играма и рачунарским 

додацима за игре; пружање он-лајн информација у 

области забаве рачунарским играма; пружање 

подучавања из области рачунара путем видео 

конференције; пружање подучавања из области 

рачунара путем дописних курсева; пружање услуге 

оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже; 

услуге игара које се пружају комуникацијом помоћу 

рачунарских терминала или мобилних телефона; 

услуге игара које се пружају на интернету са 

рачунарске мреже за потребе забаве и усавршавања; 

услуге игара које се пружају на интернету са 

рачунарске мреже или мреже мобилне телефоније; 

услуге игара које се пружају преко рачунарских 

мрежа и глобалних комуникацијских мрежа; услуге 

образовне обуке за рад са рачунарима; услуге обуке 

за коришћење рачунара; услуге обуке за употребу и 

рад са рачунарима и процесорима података; услуге 

обуке у области развоја рачунарских програма; 

часови употребе рачунаљке.  

Кл. 42:  дизајнирање, креирање, хостинг и 

одржавање веб сајтова за друге; дизајнирање, 

креирање, хостинг и одржавање Интернет сајтова за 

трећа лица; дизајн и хостинг веб портала; 

изнајмљивање меморијског простора на серверима за 

хостинг електронских огласних табли; израда, 

одржавање и хостинг веб сајтова за друге; 

интерактивне хостинг услуге које дозвољавају 

корисницима да деле своје садржаје и слике на 

интернету; сервер хостинг; хостинг апликација 

рачунарских програма за друге; хостинг апликација 

рачунарских програма у области управљања знањем 
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за стварање претраживе базе информација и 

података; хостинг веб портала; хостинг веб сајтова; 

хостинг веб сајтова других на рачунарском серверу 

за глобалну рачунарску мрежу; хостинг веб сајтова 

за друге; хостинг веб сајтова на Интернету; хостинг 

дигиталног садржаја на Интернету; хостинг 

електронских мрежних садржаја за друге за вођење 

интерактивних дискусија; хостинг електронских 

мрежних садржаја за друге за размену мрежних 

садржаја; хостинг електронског меморијског 

простора на Интернету за оглашавање роба и услуга; 

хостинг и изнајмљивање меморијског простора за 

веб сајтове; хостинг интернетских блогова [блогови]; 

хостинг интернет страница за друге; хостинг 

интернет странице за електронско складиштење 

дигиталних фотографија и видео садржаја; хостинг 

компјутеризованих података, датотека, апликација и 

информација; хостинг меморијског простора за 

интернет странице; хостинг меморијског простора на 

Интернету; хостинг меморијског простора на 

Интернету за складиштење дигиталних фотографија; 

хостинг мултимедијалног забавног садржаја; хостинг 

мултимедијалног образовног садржаја; хостинг 

мултимедијских забавних и образовних садржаја за 

друге; хостинг мултимедијских и интерактивних 

апликација; хостинг онлајн веб простора за друге; 

хостинг онлајн веб сајтова за креирање и хостинг 

микро веб сајтова предузећа; хостинг онлајн опреме 

за вођење интерактивних дискусија; хостинг он-лајн 

софтвера који омогућава креирање и хостинг микро 

интернет страница за предузећа; хостинг платформи 

за е-трговину на Интернету; хостинг платформи на 

Интернету; хостинг прилагођених веб страница; 

хостинг рачунарских база података; хостинг 

рачунарских сајтова [веб сајтова]; хостинг софтвера 

за употребу у библиотекарском управљању; 

ажурирање веб сајтова; веб дизајн; дизајн веб 

сајтова; дизајн и графички дизајн за израду веб 

сајтова; дизајн и графички дизајн за израду веб 

страница на интернету; дизајн и израда почетних 

страница и веб сајтова; дизајн и имплементација веб 

сајтова за друге; дизајн и имплементација веб 

страница за друге; дизајн и креирање веб сајтова; 

дизајн и креирање почетних страница и веб сајтова; 

дизајн и креирање почетних страница и веб 

страница; дизајн и одржавање веб сајтова за друге; 

дизајн и развој веб станица; дизајн и развој почетних 

страница и веб сајтова; дизајн и развој софтвера за 

развој веб сајтова; дизајнирање веб портала; 

дизајнирање веб сајтова за рекламне потребе; 

дизајнирање веб страница; дизајнирање и ажурирање 

почетних и веб страница; дизајнирање и 

програмирање веб сајтова; дизајнирање, креирање и 

програмирање веб страница; дизајнирање почетних 

страница и веб сајтова; дизајнирање почетних 

страница и веб страница; дизајнирање почетних 

страница, рачунарског софтвера и веб сајтова; 

изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање 

електронског простора за складиштење [веб 

простора] на интернету; изнајмљивање софтвера за 

развој веб сајтова; израда, дизајн и одржавање веб 

сајтова; израда, дизајн, развој, и одржавање веб 

сајтова; израда и дизајн веб страница за друге; израда 

и одржавање веб сајтова; израда и одржавање веб 

сајтова за мобилне телефоне; израда и одржавање 

веб страница; израда и одржавање веб страница за 

друге; израда и одржавање прилагођених веб 

страница; компилација веб страница за Интернет; 

консултантске услуге које се односе на дизајн веб 

страница; консултантске услуге које се односе на 

креирање и дизајн веб сајтова за електронску 

трговину; консултантске услуге које се односе на 

креирање и дизајнирање веб сајтова; обезбеђивање 

електронског простора за складиштење [веб 

простора] на интернету; одржавање веб сајтова; 

омогућавање привременог коришћења апликација 

које се заснивају на вебу; омогућавање привременог 

коришћења онлајн софтвера који се не може 

преузети за развој веб сајтова; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се заснива на 

вебу; омогућавање привременог коришћења 

софтверских апликација које се не могу преузети, 

доступних преко веб сајта; писање рачунарских 

програма, софтвера и кодова по наруџби за израду 

веб страница на Интернету; програмирање веб 

страница; програмирање прилагођених веб страница; 

програмирање прилагођених веб страница које 

обухватају информације које одређује корисник, 

личне профиле и информације; програмирање 

софтвера за развој веб сајтова; пружање 

информација о рачунарској технологији путем веб 

сајта; пружање информација о рачунарском 

програмирању путем веб сајта; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб-сајта; развој веб сајтова; 

рачунарски дизајн веб страница; саветовање о изради 

веб сајтова; управљање веб сајтовима за друге; 

услуге испитивања употребљивости веб сајтова; 

консултантске услуге које се односе на дизајн 

почетних страница и Интеренет сајтова; ажурирање 

Интернет страница; дизајн и креирање почетних 

страница и Интернет страница; дизајн и одржавање 

почетних страница на Интернету; дизајн и развој 

програма за безбедност на Интернету; дизајнирање 

Интернет страница; дизајнирање почетних страница 

и Интернет страница; електронско надгледање 

коришћења кредитних картица ради откривања 

интернет преваре; електронско надгледање података 

о заштити личности ради откривања крађе 

идентитета путем интернета; изнајмљивање 

програма за безбедност на Интернету; изнајмљивање 

софтвера за приступ Интернету; израда и одржавање 
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Интернет страница; инсталација и одржавање 

софтвера за приступ Интернету; инсталација 

софтвера за приступ Интернету; истраживање у 

области рачунарске технологије коришћењем база 

података и Интернета; консултантске услуге које се 

односе на дизајн почетних страница и Интернет 

страница; консултантске услуге које се односе на 

креирање почетних страница и Интернет страница; 

консултације о безбедности интернета; креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација 

заснованих на интернету [услуге информационе 

технологије]; креирање интернет страница за друге; 

научно истраживање коришћењем база података и 

Интернета; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; одржавање софтвера за 

приступ Интернету; омогућавање онлајн приступа 

мрежно заснованих апликација које се не могу 

преузети са интернета; омогућавање привременог 

коришћења онлајн алатки за развој софтвера који се 

не могу преузети са интернета; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети са интернета за потребе развоја видео 

игрица; планирање, пројектовање, развој и 

одржавање онлајн интернет страница за трећа лица; 

програмирање програма за безбедност на Интернету; 

програмирање софтвера за Интернет платформе; 

програмирање софтвера за Интернет портале, 

причаонице, линије за ћаскање и Интернет форуме; 

програмирање софтвера за информационе платформе 

на Интернету; пројектовање и одржавање интернет 

страница; пружање информација и резултата о 

научном истраживању из базе података која се може 

претраживати на интернету; пружање информација о 

дизајну ентеријера путем интернет странице; 

пружање онлајн информација у области технолошког 

истраживања из рачунарске базе података или са 

Интернета; пружање услуга претраживача Интернета 

са посебним могућностима претраживања; развој и 

одржавање интернет страница; рачунарске услуге, 

наиме, стварање компјутерских мрежно заснованих 

индекса информација, интернет страница и ресурса; 

саветовање из области рачунарске и интернет 

безбедности и услуге шифровања података; услуге 

испитивања оптерећења интернет странице; 

изнајмљивање компјутерског софтвера за развијање 

онлајн образовних материјала; омогућавање 

привременог коришћења онлајн апликација и 

програмских алата; омогућавање привременог 

коришћења онлајн оперативног софтвера који се не 

може преузети за приступ и коришћење мреже 

засноване на рачунарству у облаку; омогућавање 

привременог коришћења онлајн оперативног 

софтвера који се не може преузети за рачунарске 

мреже и сервере; омогућавање привременог 

коришћења онлајн рачунарског софтвера за 

превођење, који се не може преузети; омогућавање 

привременог коришћења онлајн рачунарског 

софтвера који се не може преузети за коришћење у 

апликацијама за праћење емитовања; омогућавање 

привременог коришћења онлајн софтвера за 

инвестирање који се не може преузети; омогућавање 

привременог коришћења онлајн софтвера који се не 

може преузети; омогућавање привременог 

коришћења онлајн софтвера који се не може 

преузети за увоз и управљање подацима; 

омогућавање привременог коришћења онлајн 

софтвера који се не може преузети за управљање 

базом података; омогућавање привременог 

коришћења онлајн софтвера који се не може 

преузети за управљање инвентаром; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети за потребе развоја онлајн образовних 

материјала; онлајн складиштење података; пружање 

онлајн информација о дизајну и развоју рачунарског 

хардвера и софтвера; пружање онлајн информација о 

услугама индустријске анализе и истраживања; 

пружање онлајн софтвера за обраду текста, који није 

могуће преузети; пружање онлајн софтвера за 

употребу у комуникацији, који није могуће преузети; 

пружање онлајн софтвера за употребу у планирању 

ресурса предузећа, који није могуће преузети; 

пружање онлајн софтвера за употребу у руковођењу 

односима с купцима, који није могуће преузети; 

пружање онлајн софтвера за употребу у управљању 

базом података, који није могуће преузети; пружање 

онлајн софтвера за употребу у управљању ланцима 

снабдевања, који није могуће преузети; пружање 

привремене употребе онлајн софтвера за обраду 

текста, који није могуће преузети; пружање 

привремене употребе онлајн софтвера за потребе 

издаваштва и штампе, онлине нон-доwнлоадабле; 

анализа дизајна производа; анализа и оцењивање 

дизајна производа; архитектонски дизајн; 

архитектонски дизајн луксузних кондоминијума; 

архитектонски дизајн породичних кућа; графички 

дизајн; графички дизајн посредством рачунара; 

графички дизајн промотивног материјала; дизајн 

анимација; дизајн графичке илустрације; дизајн 

декора ентеријера за продавнице; дизајн ентеријера 

за трговине; дизајн ентеријера и екстеријера зграда; 

дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора]; 

дизајн и анализа рачунарских система; дизајн 

индустријских производа; дизајн инжењерских 

производа; дизајн и одржавање рачунарских 

страница за трећа лица; дизајн и пројектовање 

телефонских система, система кабловске телевизије 

и оптичких влакана по науџби; дизајн и развој 

апаратаза бежични пренос података; дизајн и развој 

апарата, инструмената и опреме за бежични пренос 

података; дизајн и развој архитектуре рачунарског 

софтвера; дизајн и развој архитектуре рачунарског 

хардвера; дизајн и развој дијагностичких апарата; 
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дизајн и развој електронске базе података; дизајн и 

развој електронских речника; дизајн и развој 

електронских речника и база података за превођење; 

дизајн и развој електронских система за заштиту 

података; дизајн и развој електронских честитки [е-

честитке]; дизајн и развој ендопротеза; дизајн и 

развој индустријских производа; дизајн и развој 

инжењерских производа; дизајн и развој 

информационе и комуникационе технологије; дизајн 

и развој медицинске технологије; дизајн и развој 

медицинских дијагностичких апарата; дизајн и развој 

метода испитивања и анализе; дизајн и развој мрежа 

за дистрибуцију енергије; дизајн и развој 

мултимедијалних производа; дизајн и развој нових 

производа; дизајн и развој нових технологија за 

друге; дизајн и развој носилаца дигиталног звука и 

слике; дизајн и развој оперативног софтвера за 

приступ и коришћење мреже рачунарства у облаку; 

дизајн и развој оперативног софтвера за рачунарске 

мреже и сервере; дизајн и развој потрошачких 

производа; дизајн и развој производа; дизајн и развој 

протеза; дизајн и развој рачунара; дизајн и развој 

рачунара и рачунарских програма; дизајн и развој 

рачунара и рачунарског софтвера; дизајн и развој 

рачунарских база података; дизајн и развој 

рачунарских периферних уређаја; дизајн и развој 

рачунарског софтвера; дизајн и развој рачунарског 

софтвера за контролу процеса; дизајн и развој 

рачунарског софтвера за коришћење у медицинској 

технологији; дизајн и развој рачунарског софтвера за 

логистику; дизајн и развој рачунарског софтвера за 

логистику, управљање ланцем снабдевања и портале 

електронског пословања; дизајн и развој рачунарског 

софтвера за обраду текста; дизајн и развој 

рачунарског софтвера за оцењивање и израчунавање 

података; дизајн и развој рачунарског софтвера за 

управљање базом података; дизајн и развој 

рачунарског софтвера за управљање ланцем 

снабдевања; дизајн и развој рачунарског софтвера за 

читање, пренос и организацију података; дизајн и 

развој рачунарског хардвера; дизајн и развој 

рачунарског хардвера за произвођачку индустрију; 

дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера за 

индустријску примену; дизајн и развој рачунарског 

хардвера и софтвера за коришћење на пољу 

медицине; дизајн и развој рачунарског хардвера, 

софтвера и базе података; дизајн и развој система за 

излаз података; дизајн и развој система за 

навигацију; дизајн и развој система за навигацију и 

софтвера за планирање путних праваца; дизајн и 

развој система за обраду података; дизајн и развој 

система за приказ података; дизајн и развој система 

за производњу енергије из обновљивих извора; 

дизајн и развој система за складиштење података; 

дизајн и развој система за унос, излаз, обраду, приказ 

и складиштење података; дизајн и развој система за 

унос података; дизајн и развој софтвера виртуелне 

реалности; дизајн и развој софтвера за електронске 

базе података; дизајн и развој софтвера за 

електронске водиче телевизијског програма; дизајн и 

развој софтвера за инстант слање порука; дизајн и 

развој софтвера за контролу, регулисање и праћење 

система соларне енергије; дизајн и развој софтвера за 

планирање рута; дизајн и развој софтвера за 

рачунарске игре; дизајн и развој софтвера за 

рачунарске игре и софтвера за виртуелну реалност; 

дизајн и развој софтвера за увоз и управљање 

подацима; дизајн и развој софтвера за управљање 

енергијом; дизајн и развој софтвера за управљање 

инвентаром; дизајн и развој софтвера из области 

мобилних апликација; дизајн и развој софтвера и 

хардвера за компресију и декомпресију 

мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера и 

хардвера за обраду дигиталног сигнала; дизајн и 

развој софтвера и хардвера за обраду и дистрибуцију 

мултимедијског садржаја; дизајн и развој софтвера и 

хардвера за оператере звука и видео записа; дизајн и 

развој софтвера и хардвера за појачавање и пренос 

сигнала; дизајн и развој софтвера и хардвера за 

претварање података и мултимедијских садржаја из 

и у различите протоколе; дизајн и развој софтвера и 

хардвера за производњу, снимање и обраду 

дигиталних и аналогних сигнала; дизајн и развој 

фотонапонских система; дизајнирање, ажурирање и 

изнајмљивање рачунарског софтвера; дизајнирање 

анимација и специјалних ефеката за друге; 

дизајнирање апарата и машина за потребе пуњења; 

дизајнирање аутомобила; дизајнирање бицикала; 

дизајнирање видеографике уз помоћ рачунара; 

дизајнирање визит карти; дизајнирање 

дијагностичких апарата; дизајнирање дијагностичких 

апарата и опреме; дизајнирање додатака одећи; 

дизајнирање и ажурирање рачунарског софтвера; 

дизајнирање играчака; дизајнирање и изнајмљивање 

софтвера; дизајнирање и испитивање за развој нових 

производа; дизајнирање и испитивање нових 

производа; дизајнирање, инсталирање, ажурирање и 

одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање 

интегрисаних кола; дизајнирање и развој софтвера за 

претрагу; дизајнирање калупа уз помоћ рачунара; 

дизајнирање летелица; дизајнирање мобилних 

телефона; дизајнирање модних додатака; 

дизајнирање, надоградња и изнајмљивање 

рачунарског софтвера; дизајнирање накита; 

дизајнирање одеће; дизајнирање одеће, обуће и 

покривала за главу; дизајнирање, одржавање и 

ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање, 

одржавање, изнајмљивање и ажурирање рачунарског 

софтвера; дизајнирање периферних рачунарских 

уређаја; дизајнирање покривала за главу; 

дизајнирање почетних страница; дизајнирање, 
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програмирање и одржавање рачунарског софтвера; 

дизајнирање протеза; дизајнирање, развој и 

имплементација софтвера; дизајнирање, развој, 

инсталирање и одржавање рачунарског софтвера; 

дизајнирање, развој и програмирање рачунарског 

софтвера; дизајнирање, развој, одржавање и 

ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање, 

развој, одржавање и ажурирање рачунарског 

софтвера за контролу процеса; дизајнирање, развој, 

одржавање и ажурирање рачунарског софтвера за 

обраду података; дизајнирање, развој, одржавање и 

ажурирање рачунарског софтвера за обраду текста; 

дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање 

рачунарског софтвера за обраду текста, обраду 

података и контролу процеса; дизајнирање рачунара; 

дизајнирање рачунарских база података; дизајнирање 

рачунарских програма; дизајнирање рачунарских 

програма и софтвера који се односе на летелице; 

дизајнирање рачунарских система; дизајнирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарског 

софтвера за контролисање самоуслужних терминала; 

дизајнирање рачунарског софтвера за обраду текста; 

дизајнирање рачунарског софтвера, рачунарског 

фирмвера, рачунарског хардвера и рачунарских 

система; дизајнирање рачунарског фирмвера; 

дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера; 

дизајнирање рачунарског хардвера и софтвера за 

комерцијалну анализу и извештавање; дизајнирање 

рачунарског хардвера, софтвера и периферних 

рачунарских уређаја; дизајнирање сатова; 

дизајнирање сета за позоришне трупе; дизајнирање 

система за обраду података; дизајнирање система за 

складиштење података; дизајнирање софтвера за 

обраду слике; дизајнирање софтвера за рачунарске 

игре; дизајнирање софтвера за употребу у 

штампарским машинама; дизајнирање 

телекомуникационих апарата и опреме; дизајнирање 

шешира; дизајнирањње одеће; дизајн материјала за 

паковање и умотавање; дизајн пејзажне расвете; 

дизајн позоришних кулиса; дизајн посредством 

рачунара; дизајн потрошачких производа; дизајн 

производа; дизајн расвете; дизајн рачунарске 

графике; дизајн рачунарских мрежа; дизајн софтвера 

за паметне телефоне; дизајн специјалних ефеката; 

дизајн сценографије за телевизијске емисије; дизајн 

сценске расвете; дизајн уметничких дела; дизајн 

филмске сценографије; дизанирање и писање 

рачунарског софтвера; индустријски и графички 

дизајн; инжењерски дизајн; истраживање, развој, 

дизајн и надоградња рачунарског софтвера; 

комерцијални уметнички дизајн; консултантске и 

информативне услуге које се односе на дизајн, 

програмирање и одржавње рачунарског софтвера; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на дизајн софтвера; консултантске услуге које се 

односе на дизајн и развој информационе и 

комуникационе технологије; консултантске услуге 

које се односе на дизајн и развој рачунарских 

софтвер програма; консултантске услуге које се 

односе на дизајн и развој рачунарског софтвера и 

архитектуре хардвера; консултантске услуге које се 

односе на дизајн, програмирање и одржавање 

рачунарског софтвера; консултантске услуге које се 

односе на дизајн, развој и коришћење рачунарског 

хардвера и софтвера; консултантске услуге које се 

односе на планирање и дизајн туристичких агенција; 

консултантске услуге у области дизајна рачунарског 

софтвера; консултантске услуге у области дизајна, 

селекције, спровођења и коришћења система 

рачунарског хардвера и софтвера; консултантске 

услуге у области модног дизајна; консултантске 

услуге у области технолошког дизајна; модни дизајн; 

научне и технолошке услуге и истраживање и дизајн 

у вези са тим; оцењивање дизајна производа; 

планирање и дизајн кухиња; планирање и дизајн 

туристичких агенција; прилагођено дизајнирање 

рачунарског хардвера и софтвера; припрема 

извештаја у вези са дизајнирањем графичких 

уметничких дела; припрема извештаја у вези са 

индустријским дизајном; пројектовање 

индустријског дизајна; пружање информација које се 

односе на индустријски дизајн; пружање 

информација о услугама модног дизајна; пружање 

информација у области архитектонског дизајна 

путем инернет странице; пружање информација у 

области дизајна производа; пружање информација у 

области дизајна рачунарског софтвера; развој, дизан 

и ажурирање почетних страница; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера; 

савети у вези дизајнирања рачунарског хардвера; 

савети у вези са дизајном рачунарских система; 

савети у вези са дизајном рачунарског софтвера; 

саветовање о дизајну и развоју рачунарског 

софтвера; саветовање у вези са дизајном; саветовање 

у области архитектонског дизајна; саветовање у 

области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

саветодавне услуге које се односе на дизајн 

ентеријера; стилизација [индустријски дизајн]; 

технолошке услуге као и услуге истраживања и 

дизајна у вези са њима; унутрашњи дизајн; услуге 

бренд дизајна; услуге графичког дизајна; услуге 

дизајна; услуге дизајна које се односе на штампани 

материјал; услуге дизајна у малопродаји; услуге 

дизајнирања и планирања које се односе на 

телекомуникацијску опрему; услуге дизајнирања 

обуће; услуге дизајнирања паковања; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге индустријског 

дизајна; услуге индустријског дизајна, истраживања, 

испитивања и анализе посредством рачунара; услуге 

индустријског дизајна уз помоћ рачунара; услуге 

инжењерског истраживања и услуге дизајна на пољу 
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технологије бушења; услуге истраживања и дизајна; 

услуге планирања и дизајнирања изгледа стерилних 

окружења; услуге техничких консултација које се 

односе на дизајн рачунарског хардвера, софтвера и 

периферних рачунарских уређаја; услуге техничког 

дизајна; ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера које се односи на 

заштиту и превенцију ризика код рачунара; 

ажурирање софтвера за комуникационе системе; 

ажурирање софтвера за обраду података; ажурирање 

софтвера за паметне телефоне; ажурирање 

софтверских база података; изнајмљивање 

апликативног софтвера; изнајмљивање и ажурирање 

софтвера за обраду података; изнајмљивање и 

одржавање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

компјутерског софтвера за потребе развијања видео 

игара; изнајмљивање компјутерског софтвера за 

потребе развијања компјутерских игрица; 

изнајмљивање оперативног софтвера за приступ и 

коришћење мреже заснованог на рачунарству у 

облаку; изнајмљивање оперативног софтвера за 

рачунарске мреже и сервере; изнајмљивање рачунара 

и рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера за 

финансијско управљање; изнајмљивање рачунарског 

софтвера и програма; изнајмљивање рачунарског 

софтвера који се односи на путовања; изнајмљивање 

рачунарског хардвера и софтвера; изнајмљивање 

софтвера за обраду података; изнајмљивање 

софтвера за рачунарске базе података; изнајмљивање 

софтвера за увоз и управљање подацима; 

изнајмљивање софтвера за управљање базама 

података; изнајмљивање софтвера за управљање 

инвентаром; израда, одржавање, и ажурирање 

рачунарског софтвера; инсталација и одржавање 

рачунарског софтвера; инсталација, одржавање, 

ажурирање и надоградња рачунарског софтвера; 

инсталација, одржавање и ажурирање рачунарског 

софтвера; инсталација, одржавање и ажурирање 

софтвера за базе података; инсталација, одржавање и 

поправка софтвера за рачунарске системе; 

инсталација, поправка и одржавање рачунарског 

софтвера; инсталација софтвера за базе података; 

инсталација софтвера за рачунарске системе; 

инсталирање рачунарског софтвера; испитивање 

рачунарског софтвера; испитивање рачунарског 

хардвера и софтвера; исправљање грешака у 

рачунарском софтверу за друге; истраживања у 

области рачунарских програма и софтвера; 

истраживања у области рачунарског софтвера; 

истраживања у области рачунарског хардвера и 

софтвера; истраживање и консултантске услуге које 

се односе на рачунарски софтвер; истраживање које 

се односи на развој рачунарских програма и 

софтвера; истраживање које се односи на развој 

рачунарског софтвера; калибрација рачунарског 

софтвера; консултантске и информативне услуге које 

се односе на изнајмљивање рачунарског софтвера; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на одржавање рачунарског софтвера; консултантске 

услуге које се односе на ажурирање рачунарског 

софтвера; консултантске услуге које се односе на 

одржавање рачунарског софтвера; консултантске 

услуге које се односе на софтвер за системе 

комуникације; консултантске услуге у области 

софтвера за безбедност; консултовање и саветовање 

из области пројектовања и развоја компјутерског 

хардвера и софтвера; конфигурација, инсталација, 

дијагноза кварова, поправка, надоградња и 

ажурирање рачунарског софтвера; конфигурација 

рачунарских мрежа путем софтвера; конфигурација 

рачунарског софтвера; конфигурација рачунарског 

хардвера путем софтвера; креирање софтвера; 

надоградња и одржавање рачунарског софтвера; 

надоградња рачунарског софтвера; одржавање и 

ажурирање софтвера за комуникационе системе; 

одржавање и поправка рачунарског софтвера; 

одржавање рачунарског софтвера; одржавање 

рачунарског софтвера за обраду података; 

одржавање рачунарског софтвера који се користи за 

управљање апаратима и машинама за пуњење; 

одржавање рачунарског софтвера који се односи на 

безбедност и превенцију ризика код рачунара; 

одржавање софтвера за базе података; одржавање 

софтвера за рачунарске системе; одржавање 

софтвера за системе комуникације; одржавање 

софтвера који се користи у е-трговини; омогућавање 

привременог коришћења пословног софтвера који се 

не може преузети; омогућавање привременог 

коришћења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за припремање фактура; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети за анализирање финансијских података и за 

израду извештаја; омогућавање привременог 

коришћења софтвера који се не може преузети за 

потребе развоја компјутерских игрица; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети како би се омогућило дељење 

мултимедијског садржаја и коментара међу 

корисницима; омогућавање привременог коришћења 

софтвера који се не може преузети како би се 

омогућило пружаоцима садржаја да прате 

мултимедијске садржаје; писање и ажурирање 

рачунарског софтвера; писање рачунарског 

софтвера; поправка рачунарског софтвера; 

поправљање софтвера за рачунарске системе; 

прилагођавање рачунарског софтвера; програмирање 

оперативног софтвера за приступање и коришћење 

мреже која се заснива на рачунарству у облаку; 

програмирање оперативног софтвера за рачунарске 

мреже и сервере; програмирање рачунарског 
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софтвера за електронске речнике за превођење и базе 

података; програмирање рачунарског софтвера за 

процену и израчунавање података; програмирање 

рачунарског софтвера за читање, пренос и 

организовање података; програмирање софтвера за 

видео игрице; програмирање софтвера за 

електронску обраду података [ЕОП]; програмирање 

софтвера за платформе електронске трговине; 

програмирање софтвера за увоз и управљање 

подацима; програмирање софтвера за управљање 

базом података; програмирање софтвера за 

управљање енергијом; програмирање софтвера за 

управљање инвентаром; програмирање 

телекомуникационих софтвера; пројектовање и 

коришћење системског софтвера; пројектовање и 

развој оперативног системског софтвера; 

пројектовање и развој рачунарског софтвера за 

обраду података; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; пројектовање и развој софтвера 

за видео игрице; пројектовање и развој софтвера за 

обраду слика; пројектовање и развој софтвера за 

проналажење података; пројектовање и развој 

софтвера за рачунарске базе података; пројектовање 

и развој управљачких софтвера [драјвера]; 

пројектовање оперативног системског софтвера; 

пројектовање рачунарског софтвера за обраду 

података; пројектовање рачунарског софтвера по 

захтеву корисника; пројектовање софтвера за видео 

игрице; пројектовање софтвера за рачунарску базу 

података; пројектовање управљачких софтвера 

[драјвера]; пружање информација о изради и развоју 

рачунарског софтвера, система и мрежа; пружање 

информација о изради и развоју рачунарског 

хардвера и софтвера; пружање информација о 

пројектовању и развоју рачунарског софтвера; 

пружање информација у области развоја рачунарског 

софтвера; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; пружање привремене употребе онлајн 

софтвера за потребе издаваштва и штампе, онлине 

нон-доwнлоадабле; пружање техничких информација 

о рачунарима, рачунарском софтверу и рачунарским 

мрежама; пружање техничких савета у вези са 

рачунарским хардвером и софтвером; пружање 

услуга осигурања квалитета у области рачунарског 

софтвера; развој, ажурирање и одржавање софтвера 

и система база података; развој и ажурирање 

рачунарског софтвера; развој и испитивање метода 

израчунавања, алгоритама и софтвера; развој и 

испитивање метода израчунавања, алгоритама и 

софтвера за добијање телекомуникационих и 

навигационих података; развој и испитивање метода 

израчунавања, алгоритама и софтвера за обраду 

телекомуникационих и навигационих сигнала; развој 

и одржавање рачунарског софтвера; развој и 

одржавање рачунарског софтвера за базу података; 

развој и примена софтвера за испоруку 

мултимедијалних садржаја; развој и тестирање 

рачунарског софтвера; развој рачунарских програма 

и софтвера за рачунарске игре; развој рачунарских 

софтвера за рачунарски потпомогнуто 

пројектовање/рачунарски потпомогнуту 

индустријску производњу [ЦАД/ЦАМ]; развој 

рачунарског софтвера; развој рачунарског софтвера 

за израду електронских водича за телевизијске 

програме; развој рачунарског софтвера за 

коришћење код рачунарски-управљаних система за 

комутацију; развој рачунарског софтвера за 

коришћење код управљача које се могу 

програмирати; развој рачунарског софтвера за 

обраду података; развој рачунарског софтвера за 

обраду текста; развој рачунарског софтвера за 

портале логистике, управљања ланцем снабдевања и 

електронског пословања; развој рачунарског 

хардвера и софтвера; развој решења за примену 

рачунарског софтвера; развој софтвера за безбедан 

рад у оквиру мреже; развој софтвера за видео игрице; 

развој софтвера за комуникационе системе; развој 

софтвера за обраду слика; развој софтвера за 

рачунарске игре; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; развој управљачких програма и софтвера 

за оперативне системе; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветодавне и информативне 

услуге које се односе на рачунарски софтвер; 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

рачунарски софтвер; саветодавне услуге у вези са 

рачунарским софтвером; саветодавне услуге у 

области развоја и унапређења квалитета софтверских 

производа; софтверски инжењеринг; софтвер у виду 

сервиса [СааС]; умножавање рачунарског софтвера; 

услуге испитивања рачунарског хардвера и софтвера; 

услуге испитивања рачунарског хардвера и софтвера 

који се користе код система узбуњивања и праћења; 

услуге истраживања и развоја које се односе на 

рачунарски софтвер; услуге истраживања и развоја 

које се односе на рачунарски хардвер и софтвер; 

услуге компјутерског програмирања за потребе 

заштите софтвера; услуге одржавања и саветовања 

које се односе на софтвер који се користи у области 

електронске трговине; услуге подршке за рачунарски 

софтвер; услуге развоја у области рачунарског 

софтвера и саветодавне услуге у вези са тим; услуге 

саветовања у вези са софтвером који се користи у е-

трговини; услуге софтверског инжењеринга за 

програме обраде података; услуге техничке подршке 

за рачунарски софтвер; услуге техничких 

консултација које се односе на инсталацију и 

одржавање рачунарског софтвера; услуге техничких 

консултација које се односе на примену и 

коришћење рачунарског софтвера; утврђивање 

проблема код рачунарског софтвера [техничка 
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подршка]; утврђивање проблема са рачунарским 

софтвером; утврђивање проблема са рачунарским 

хардвером коришћењем софтвера; администрација 

корисничких права у рачунарским мрежама; 

ажурирање почетних страница за рачунарске мреже; 

ажурирање рачунарских програма; анализе 

рачунарских система; дигитална компресија 

рачунарских података; едитовање рачунарских 

програма; заштита од рачунарских вируса; 

изнајмљивање мерача потрошње електричне 

енергије; изнајмљивање програма за рачунарске 

игрице; изнајмљивање рачунара; изнајмљивање 

рачунара за обраду података; изнајмљивање 

рачунара и рачунарске опреме; изнајмљивање 

рачунарске опреме; изнајмљивање рачунарских 

периферних уређаја; изнајмљивање рачунарских 

програма; изнајмљивање рачунарског простора и 

опреме; изнајмљивање рачунарског хардвера; 

изнајмљивање рачунарског хардвера и периферних 

рачунарских уређаја; израда и развој рачунарских 

програма за обраду података; израда рачунарских 

програма; имплементација рачунарских програма на 

мреже; индустријска анализа посредством рачунара; 

индустријско истраживање посредством рачунара; 

индустријско тестирање уз помоћ рачунара; 

инсталација и одржавање рачунарске базе података; 

инсталација рачунарских програма; интеграција 

рачунарских система и мрежа; испитивање 

рачунарских инсталација; испитивање рачунарских 

програма; испитивање рачунарског хардвера; 

истраживања у области рачунарског хардвера; 

истраживање које се односи на развој рачунарског 

хардвера; калибрација мерача; компилација 

рачунарских програма; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на интеграцију рачунарског система; консултантске 

и информативне услуге које се односе на рачунарско 

пограмирање; консултантске услуге које се односе на 

поновну успоставу рачунарских података; 

консултантске услуге које се односе на програме 

рачунарске базе података; консултантске услуге у 

области анализе рачунарског система; консултантске 

услуге у области интеграције рачунарског система; 

консултантске услуге у области мрежа и апликација 

рачунарства у облаку; консултантске услуге у 

области рачунарског програмирања; конфигурација 

рачунарских мрежа; конфигурација рачунарских 

система и мрежа; копирање рачунарских програма; 

креирање почетних страница за рачунарске мреже; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

кварова; научна анализа посредством рачунара; 

научна испитивања уз помоћ рачунара; научно 

истраживање посредством рачунара; обезбеђивање 

претраживача за прибављање података на глобалној 

рачунарској мрежи; обезбеђивање рачунарских 

програма креираних према спецификацијама других; 

обезбеђивање рачунарских програма на мрежама за 

пренос података; одржавање рачунарских програма; 

одржавање рачунарских страница; писање рачунарских 

програма; планирање метода за опоравак од пада 

рачунарског система; поновно успостављање 

рачунарских података; поправка рачунарских 

програма; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; претварање података из рачунарских 

програма или нформисање [осим физичког 

претварања]; претварање рачунарских кодова за друге; 

припрема извештаја у вези са рачунарима; припрема 

извештаја у вези са рачунарским програмима; 

припрема извештаја у вези са рачунарским 

програмирањем; програмирање рачунарских 

анимација; програмирање рачунарских игара; 

пројектовање и развој програма за рачунарске базе 

података; пројектовање и развој рачунарских програма; 

пројектовање и развој рачунарских система; 

пројектовање и развој уграђених рачунарских програма 

[фирмвера]; пројектовање производних процеса уз 

помоћ рачунара; пројектовање рачунарске мреже за 

друге; пројектовање рачунарског хардвера; 

пројектовање рачунарског хардвера по захтеву 

корисника; пружање информација које се односе на 

рачунарске програме; пружање информација које се 

односе на рачунарско програмирање; пружање 

техничких информација у вези са рачунарима; пружање 

техничких савета у вези са рачунарима; развој 

алгоритама и метода израчунавања за добијање 

телекомуникационих и навигационих података; развој 

алгоритама и метода израчунавања за обраду 

телекомуникационих и навигационих података; развој 

алгоритама и метода израчунавања за обраду 

телекомуникационих и навигационих сигнала; развој 

периферних рачунарских уређаја; развој рачунара; 

развој рачунарских база података; развој рачунарских 

платформи; развој рачунарских програма; развој 

рачунарских програма за симулацију лабораторијских 

експеримената; развој рачунарских програма за системе 

електронских каса; развој рачунарских система; развој 

рачунарских софтвера за рачунарски потпомогнуто 

пројектовање/рачунарски потпомогнуту индустријску 

производњу [ЦАД/ЦАМ]; развој рачунарских 

фирмвера; развој рачунарског хардвера; развој 

рачунарског хардвера за рачунарске игре; рачунарске и 

технолошке услуге за обезбеђивање личних и 

финансијских информација; рачунарске и технолошке 

услуге за уочавање неовлашћеног приступа подацима и 

информацијама; рачунарске и технолошке услуге које 

се односе на обезбеђивање компјутерских података; 

рачунарске услуге у вези са електронским 

похрањивањем података; рачунарски инжењеринг; 

рачунарски потпомогнуте услуге техничког 

пројектовања и цртања; рачунарски потпомогнуто 

техничко пројектовање; рачунарско програмирање; 
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рачунарско програмирање за енергетску индустрију; 

рачунарско програмирање за медицински сектор; 

рачунарско програмирање за обраду података; 

рачунарско програмирање за системе обраде података и 

системе комуникације; рачунарство у облаку; 

саветовање о пројектовању и развоју програма за 

рачунарске базе података; саветовање о пројектовању и 

развоју рачунарских програма; саветовање о 

сигурности рачунара; стручно саветовање које се 

односи на рачунарску безбедност; техничко саветовање 

које се односи на руковање рачунарима; техничко 

саветовање у вези са употребом рачунарског хардвера; 

умножавање рачунарских програма; управљање 

рачунарским пројектима у области електронске обраде 

података [ЕОП]; услуге дијагностичког тестирања уз 

помоћ рачунара; услуге закупа времена коришћења 

рачунара; услуге израде сигурносних копија података 

на хард диску рачунара; услуге интеграције 

рачунарских система; услуге информационе 

безбедности у виду заштите и опоравка рачунарских 

података; услуге испитивања посредством рачунара; 

услуге истраживања и развоја које се односе на 

рачунарски хардвер; услуге научног истраживања, 

испитивања и анализе посредством рачунара; услуге 

обезбеђивања рачунара ради заштите од нелегалног 

приступа мрежи; услуге пројектовања у вези са 

архитектуром уз помоћ рачунара; услуге пројектовања 

у вези са грађевинским пројектима уз помоћ рачунара; 

услуге рачунарског програмирања за електронску 

заштиту података; услуге рачунарског програмирања за 

комерцијалну анализу и извештавање; услуге 

рачунарског програмирања за складиштење података; 

услуге рачунарског програмирања које се односе на 

мултимедијске и интерактивне апликације; услуге 

саветовања и информисања о пројектовању и развоју 

периферних уређаја прилагођених за употребу с 

рачунарима; услуге саветовања и информисања о 

пројектовању и развоју рачунарског хардвера; услуге 

саветовања о пројектовању и развоју рачунарског 

хардвера; ажурирање поморских карата; ажурирање 

почетних страница за друге; развој, одржавање и 

ажурирање претраживача телекомуникационе мреже; 

креирање и одржавање блогова за друге; израда 

дигиталног воденог жига; израда електронских 

страница; израда контролних програма за 

аутоматизовано мерење, састављање, подешавање и 

повезану визуализацију; израда програма за обраду 

података; дизајн и развој електронских честитки [е-

честитке]; саветовање у вези са осигурањем квалитета;   
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(531) 25.01.05; 26.04.03; 26.04.07; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08 

(591) зелена CMYK (58,0,100,0), црна CMYK 

(0,0,0,100)  

(511) Кл. 29:  месо, месне прерађевине; морски 

плодови; млеко, млечни производи, пића на бази 

млека; конзервисано, замрзнуте, сушено и кувано 

воће и поврће; џемови, компоти; јаја; јестива уља, 

масти.  

Кл. 31:  свеже воће и поврће; семе; природне биљке и 

цвеће; храна за животиње; слад.  
 

(111) 79340 (181) 07.05.2030. 

(210) Ж- 2020-613 (220) 07.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Миодраг Илић, Молерова 70, 11 000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 05.05.20; 05.05.21; 09.07.01; 27.05.01; 

27.05.04; 28.05.00  

(591) ЦМYК #7А3Д15, #Ц35Ц17, #Ф8Б780, 

#ФЦЦФА6#Б52329, #ЕБ576Ц, #Ф7БЦББ#504616, 

#ЦФАД61, #ФФЦЦ04#ЦБББА0, #ФЦФ1Е7 Све боје 

су оригиналне и прављене према ауторском цртежу  

(511) Кл. 29:  бобичасто воће, конзервирано; брзо-

смрзнуто воће; воће конзервирано или у теглама; 

воће, конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; 
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воће, кувано; воће, прерађено; воће, припремљено; 

воће у конзерви; воће у теглама; глазирано воће; 

залеђено воће; замрзнуто воће и поврће; зачињено 

коштуњаво воће; конзервирано воће; конзервирано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; 

конзервирано месо, риба, поврће и воће; 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; кристализовано воће; кувано воће; кувано 

воће и поврће; млевено воће; напици на бази млека 

који садрже воће; нарезано воће; нарезано воће, 

конзервирано; некувано воће, припремљено; 

прерађено воће и поврће; прерађено нони воће; 

сечено воће; сирово воће, ољушћено; сирово воће, 

припремљено; сирово воће, сечено; смрзнуто воће; 

сушено воће; сушено воће и поврће; укисељено воће; 

укишељено воће и поврће; бели сиреви; димљени 

сир; зрели сиреви; меки бели сиреви; меки зрели 

сиреви; меки сиреви; мешани сиреви; млеко, сир, 

путер, јогурт и други млечни производи; незрели 

свежи сиреви; овчији сир; оцеђени сиреви; плави 

сир; прерађени сир; свеж сир; сир; сиреви који 

дозревају помоћу плесни; сиреви са биљем; сиреви 

са зачинима; сиреви у облику умака; сиреви у праху; 

сирни намази; сирни намази; дехидрисано поврће; 

исецкано поврће; конзервирано воће и поврће; 

конзервирано, сушено и кувано воће и поврће; 

конзервисано поврће; кувано поврће; обрађена 

љутика као поврће; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; поврће у теглама; смрзнуто поврће; сокови 

од поврћа за кување; органски кремови; џемови; 

џемови од боровнице; џемови од брескве; џемови од 

вишања; џемови од воћа; џемови од јагоде; џемови 

од кајсија; џемови од купине; џемови од малине; 

џемови од трешања; џемови од црних рибизла; 

џемови од шљиве; јаја; кокошја јаја.  

Кл. 30:  воћне бомбоне [слаткиши]; воћни желе 

[слаткиши]; воћни сладолед; ледени чај; мед; мед са 

лековитим биљем.   

Кл. 31:  органско свеже воће; органско свеже воће и 

поврће; свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, 

свеже зачинско биље; свеже воће, непрерађено; 

органско свеже поврће; свеже поврће; свеже поврће, 

непрерађено.   

Кл. 32:  безалкохолна пића са укусом воћа; 

безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни 

екстракти који се користе за припрему напитака; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрисани воћни сирупи; безалкохолни напици 

који садрже воћне сокове; воћни напици; воћни 

напици и воћни сокови; воћни сокови; напици на 

бази воћа; напици од смрзнутог воћа; фрапеи од 

воћа; безалкохолни напици који садрже сокове од 

поврћа; безалкохолни напици од сока од поврћа; 

напици који садрже мешавине сокова воћа и поврћа; 

напици на бази поврћа; сокови од поврћа [пића]; 

фрапеи од поврћа.   

(111) 79341 (181) 21.04.2030. 

(210) Ж- 2020-541 (220) 21.04.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Allied Beverages Adriatic d.o.o  , Батајнички 

друм 18, 11080 Земун, Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, светло плава, плава, тамно плава, розе.  

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића, укључујући пијаћу 

воду, изворску воду, ароматизовану воду, минералну 

и газирану воду; освежавајућа безалкохолна пића, 

енергетска пића и спортска пића; воћни напици и 

сокови укључујући кокосову воду; друга 

безалкохолна пића, укључујући сирупе, концентрате, 

прашкове и друге препарате за прављење напитака.  
 

(111) 79342 (181) 14.05.2030. 

(210) Ж- 2020-665 (220) 14.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) KELP PRODUCTS INTERNATIONAL (PTY) 

LTD, Blue Waters Close, Cnr. Main and Red Hill 

Roads, Simons Town 7995, Cape Town, ZA 

(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.08; 24.15.13; 27.05.01  

(511) Кл. 1:  средства за раст, ђубрива и хемикалије 

за употребу у агрикултури, хортикултури; компост; 

стајска ђубрива; ђубрива; ђубрива и биљне храњиве 

материје добијене од морских алги; препарати за 

ђубрење; регулатори раста биљака; течни 

концентрати морске траве.  
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(111) 79343 (181) 19.05.2030. 

(210) Ж- 2020-690 (220) 19.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation), One Johnson & Johnson Plaza,  

New Brunswick, New Jersey, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

OlyCold 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце; 

фармацеутски прапарати за лечење кашља; прехладе; 

грипа; конгестије.  
 

(111) 79344 (181) 20.05.2030. 

(210) Ж- 2020-701 (220) 20.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Милош Митић, Иве Андрића 11, 35250 , 

Параћин, RS 

(540) 

POLET 

(511) Кл. 9:  заштитна одећа за мотоциклисте за 

заштиту од незгода или повреда; заштитна опрема за 

главу; заштитне кациге; заштитне кациге за спорт; 

заштитне наочаре; наочаре.  

Кл. 12:  авиони; бицикли за децу; бицикли за 

доставу; бицикли за путовање; бицикли са мотором; 

бицикли-таксији; бродови; виљушке за бицикле; 

виљушке за мотоцикле; возила; возила на два точка; 

волани за бицикле; волани за мотоцикле; гуме; гуме 

за бицикле; гуме за возила на два точка; гуме за 

дечије бицикле; гуме за мотоцикле; дечја колица; 

доставни трицикли; електрични бицикли; 

електрични скутери [возила]; електрични трицикли; 

кормани за возила на два точка; мопеди; мотоцикли; 

приколице; седишта за бицикле; седишта за возила; 

спортски бицикли; точкови за бицикле; точкови за 

мотоцикле; чамци; бицикли.   

Кл. 25:  бермуде; бициклистичка одећа; 

бициклистичке патике; зимске јакне; јакне за 

мотоциклисте; капе; кожне јакне; комбинезони за 

скијање; кратке мајице; лагане јакне; мајице; мушка 

и женска обућа; обућа за децу; одећа; патике; поло 

мајице; рукавице [одећа]; спортска обућа; спортска 

одећа; спортске јакне; спортске капе; спортске 

мајице; тренерке.   

Кл. 28:  игре и играчке; аутомобили играчке за децу 

на вучење; аутомобили играчке са радио 

управљањем; возила играчке; возила са четири точка 

- играчке; даске за скејтборд; даске за скијање; 

дечији аутомобили; дрвене играчке; играчке аутићи; 

летелице - играчке; лопте за игру; плишане играчке; 

скејтборд; спортски реквизити; торбе намењене за 

коришћење као спортска опрема; торбе специјално 

прилагођене за спортску опрему; штапови за 

скијање.  
 

(111) 79345 (181) 16.04.2030. 

(210) Ж- 2020-550 (220) 16.04.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN 

DOO SURČIN, Виногрсдска 52а, Београд-Сурчин, RS 

(740) Душан Матијашевић, адвокат, Хомољкса 2/5, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.07  

(591) браон, зелена  

(511) Кл. 3:  влажне марамице за руке, влажне 

марамице за бебе, марамице за скидање шминке, 

влажне марамице за интимну употребу, памучни 

штапићи за чишћење ушију; шампони за бебе; купке 

за одрасле и бебе; млеко за тело за одрасле и бебе; 

креме за бебе; шампони за косу за одрасле и бебе; 

креме за руке; тврди и течни сапуни; дезодоранси за 

тело; пене за бријање.  

Кл. 5:  пелене за бебе, влажне марамице 

антибактериал, вате, блазнице, фластери, хигијенски 

улошци, освеживачи просторија.   

Кл. 16:  папирне салвете, папирне марамице, убруси 

од папира, тоалет папир.  
 

(111) 79346 (181) 14.05.2030. 

(210) Ж- 2020-667 (220) 14.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Марко Степановић, Нехруова 93, Београд, RS 

(740) Адвокат Бојан Шундерић, Теразије 29,  

11000, Београд 

(540) 

RAZGIBAVAČA 

(511) Кл. 33:  жестока пића, нарочито ракија.   
 

(111) 79347 (181) 16.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1188 (220) 16.07.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Makpharm DOO, Folnegovićeva 1/A,  

10000, Zagreb, HR 
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(740) Адвокат Дарко Д. Чорић, Краљице Наталије 68, 

11 000, Београд 

(540) 

ZONEPI 

(511) Кл. 5:  лекови за људску употребу.   
 

(111) 79348 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-709 (220) 21.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) "Клетт" издавачка кућа д.о.о. Београд, 

Маршала Бирјузова 3-5, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јованка Зечевић Анђелковић, 

Нушићева 7а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.01; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, зелена, плава, црнеа, бела.  

(511) Кл. 16:  бележнице, нотеси; периодичне 

публикације; свеске; бележнице; каталози; кгиге са 

песмама или нотама; књиге; штампане ствари; 

штампане публикације; приручници; књижице.  

Кл. 35:  истраживање тржишта; обрада текста; 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; маркетинг.  

Кл. 41:  академије; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; издавање књига; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати.  
 

(111) 79349 (181) 21.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1656 (220) 21.10.2019. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) LEGO Juris A/S,    , 7190 Billund, DK 

(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска19,  

11000, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 21.01.25  

(511) Кл. 28:  игре и предмети за игру; апарати и 

опрема за рачунарске игре; електронске игре; 

конструктивне играчке; справе и опрема за 

игралишта; украси за јелке.  
 

(111) 79350 (181) 03.03.2030. 

(210) Ж- 2020-346 (220) 03.03.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) FITCO d.o.o. Za unutrašnju I spoljnu trgovinu 

Novi Sad, Ива Ћипика 18, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

CALIVITA 

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

препарати за чишћење, полирање, рибање и 

абразивни препарати.  

Кл. 5:  дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.   

Кл. 16:  штампане ствари; материјали за обуку и 

наставу.  

Кл. 35:  вођење послова; сортирање разних 

производа и њихов транспорт путем каталошких 

поруџбина, поштом или електронским путем, на 

пример преко веб сајта.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   
 

(111) 79351 (181) 07.05.2030. 

(210) Ж- 2020-637 (220) 07.05.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) ESENSA d.o.o., Слободна зона, Вилине воде 

б.б., 11000, Београд, Палилула, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.05; 27.05.01; 29.01.15  

(591) плава, розе, зелена, жута, тамно плава, тамно 

зелена, црна, бела.  

(511) Кл. 3:  сапуни, етерична уља, козметика, масти 

за хуману и ветеринарску употребу, козметички 

препарати за негу коже, козметички препарати за 

мршављење, гелови за масажу који нису за 

медицинску употребу.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, дијететски додаци ( додаци исхрани) за људе 
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и животиње, спрејеви за медицинску употребу, 

витамински препарати, медицински чај, додаци за 

минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску 

употребу, хемијско-¬фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни 

ферменти за медицинску употребу, културе микро 

организама за медицинску и ветеринарску употребу, 

чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за 

људску и ветеринарску употребу.  

Кл. 30:  кафа, чај, немедицински биљни чајеви, 

какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе, 

брашно и производи од житарица, хлеб, колачи, 

посластице, сладоледи, мед, меласа, квасац, прашак 

за пециво, со, сенф, сирће, сосеви (као зачини ), 

зачини, лед," зачински додаци, препарати од 

житарица, храна на бази овса, овсене пахуљице, 

грицкалице на бази житарица, плочице од житарица.   
 

(111) 79352 (181) 20.02.2030. 

(210) Ж- 2020-248 (220) 20.02.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(300) 40-2020-0018268  04.02.2020.  KR. 

(732) HAVE&BE CO., LTD. , 6F 4~5, 13, Nonhyeon-

ro 72-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  козметика; ароме за колаче [есенцијална 

уља]; лак за нокте; препарати за избељивање у 

козметичке сврхе; гел за косу; препарати за 

чишћење; шампони; пасте за зубе; шминка; парфеми; 

ајлајнери; козметички препарати за негу коже; 

козметички сапуни; козметички препарати за купке; 

уље лаванде; вештачке трепавице; дезодоранс за 

личну употребу; ружеви; немедицински шампони за 

кућне љубимце; маске за кожу; камени пудер за 

пудијере [козметика]; марамице импрегниране 

козметичким лосионима; козметичке маске; балзами, 

осим за медицинске сврхе.  
 

(111) 79353 (181) 06.03.2030. 

(210) Ж- 2020-356 (220) 06.03.2020. 

 (151) 30.11.2020. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.03; 02.05.21; 02.05.23; 02.09.01; 03.01.06; 

03.01.24; 03.01.28; 24.09.03; 29.01.15  

(591) бела, светло розе, тамно розе, светло 

љубичаста, тамно љубичаста, светло плава, црна, 

светло наранџаста, тамно наранџаста, жута.  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимерија; етарска уља; средства за бељење и 

друге супстанце за употребу у перионицама; 

препарати за чишћење, полирање, рибање и 

абразивни препарати; сапун; козметички препарати; 

лосиони за косу; марамице натопљене козметичким 

лосионима; препарати за чишћење зуба; шампони; 

парфеми; козметика за децу; течни детерџенти за 

веш; козметички препарати за купање; тоалетне 

воде; препарати за сунчање; козметичке креме; 

козметички препарати за негу коже; лосиони за 

козметичку употребу; уља за козметичку употребу; 

јасминово уље; уље од лаванде; лосиони за тело; 

креме за лице; дезодоранси за тело; талк пудер за 

тоалетну употребу.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за медицинску или ветеринарску употребу; храна за 

бебе; пелене за бебе; дијететски додаци исхрани за 

људе и животиње; фластери; материјали за 

превијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска 

смола; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.  

Кл. 35:  оглашавање; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; маркетинг.  
 

(111) 79354 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-712 (220) 21.05.2020. 

 (151) 01.12.2020. 

(732) AGROUNIK d.o.o., Милана Узелца 11, 11080, 

Земун-Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.24; 26.01.16; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, бела, црвена, златно жута.  

(511) Кл. 5:  дезинфекциона средства.  
 

(111) 79355 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-655 (220) 12.05.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) ESENSA d.o.o. , Слободна зона, Вилине воде 

б.б., 11000, Beograd, Palilula, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.14; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, пинк.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати, санитарни препарати за медицинску 

употребу, дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини, дијететски додаци ( додаци 

исхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, витамински препарати, 

медицински чај, додаци за минералну храну, 

лаксативи, мелеми за медицинску употребу, 

хемијско-фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за 

чишћење, масти за медицинску и ветеринарску 

употребу, млечни ферменти за медицинску употребу, 

културе микро организама за медицинску и 

ветеринарску употребу, чепићи, медицински 

препарати за мршављење, лекови за људску и 

ветеринарску употребу.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу. 

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.   
 

(111) 79356 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-654 (220) 12.05.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) ESENSA d.o.o. , Слободна зона, Вилине воде 

б.б., 11000, Beograd, Palilula, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 26.04.13; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, тамно плава, светло плава.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, дијететски додаци ( додаци исхрани) за људе 

и животиње, спрејеви за медицинску употребу, 

витамински препарати, медицински чај, додаци за 

минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску 

употребу, хемијско-фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни 

ферменти за медицинску употребу, културе микро 

организама за медицинску и ветеринарску употребу, 

чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за 

људску и ветеринарску употребу.  

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу. 

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.   
 

(111) 79357 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-653 (220) 12.05.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) ESENSA d.o.o. , Слободна зона, Вилине воде 

б.б., 11000, Beograd, Palilula, RS 

(540) 
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(531) 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.08  

(591) жуто-наранџаста, црна, црвена.  

(511) Кл. 3:  сапуни, етерична уља, козметика, масти 

за хуману и ветеринарску употребу, козметички 

препарати за негу коже, козметички препарати за 

мршављење, гелови за масажу који нису за 

медицинску употребу.  

Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци ( додаци 

исхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, витамински препарати, 

медицински чај, додаци за минералну храну, 

лаксативи, мелеми за медицинску употребу, 

хемијско-фармацеутски препарати, лекови за 

ублажавање стомачног затвора, средства за варење за 

медицинску употребу, лекови за медицинску и 

ветеринарску употребу, пургативи, средства за 

чишћење, масти за медицинску и ветеринарску 

употребу, млечни ферменти за медицинску употребу, 

културе микро организама за медицинску и 

ветеринарску употребу, чепићи, медицински 

препарати за мршављење, лекови за људску и 

ветеринарску употребу.  

Кл. 35:  oглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови   
 

(111) 79358 (181) 06.03.2030. 

(210) Ж- 2020-365 (220) 06.03.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD , Астрид 

Линдгрен 11, Београд, RS 

(740) Адвокат Никола М. Вукотић, Влајковићева 12, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.11; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; ажурирање огласних материјала; 

анализе цена и трошкова; ангажовање спољних 

фирми за административно управљање компанијама; 

дактилографске услуге; дизајнирање рекламног 

материјала; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; 

помоћ у пословном или индустријском управљању; 

помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

информације; пословне процене; пословно 

управљање за независне пружаоце услуга; пословно 

управљање за спортисте; пословно управљање за 

сценске уметнике; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање хотелима; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 
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производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; привремено пословно управљање; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

припрема платних листи; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; промоција продаје за друге; промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

проналажење особља; професионалне пословне 

консултације; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; пружање пословних информација путем 

Интернет странице; психолошко тестирање за избор 

запослених; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем 

наруџбеница; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

умножавање докумената; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе; 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге]; 

услуге комерцијалног лобирања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

пресељења пословног седишта; услуге претплате на 

новине за друге; услуге пријављивања пореза; услуге 

продаје путем лицитације; услуге рекламних 

агенција; услуге телемаркетинга; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.  

Кл. 36:  банкарске услуге; банкарске хипотеке; 

давање попуста трећим лицима у објектима кроз 

употребу чланских карти; депозити драгоцености; 

електронски пренос средстава; зајмови на рате; 

здравствено осигурање; издавање вредносних 

бонова; издавање кредитних картица; издавање 

пословног простора [непокретности]; издавање 

путничких чекова; изнајмљивање заједничких 

канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; 

инвестирање капитала; инвестирање средстава; 

инвестициони фондови; информације о осигурању; 

клириншки послови [финансије]; консултације о 

осигурању; најам апартмана; нотирање цена на 

берзи; нумизматичка процена; обавештења о карбон 

кредитима; обрада плаћања извршених кредитним 

картицама; обрада плаћања извршен их платним 

картицама; онлајн банкарство; организовање 

новчаних прикупљања; организовање финансирања 

за грађевинске пројекте; осигурање живота; 

осигурање од пожара; осигурање од последица 

несрећног случаја; позајмљивање уз заложно 

обезбеђење; поморско осигурање; посредовање на 

берзи; посредовање у осигурању; посредовање у 

промету некретнина; посредовање у промету са 

хартијама од вредности; прикупљање прилога за 

добротворне фондове; провера чекова; процена 

антиквитета [старина]; процена накита; процена 

накнада штете [финансијска процена]; процена 

некретнина; процена поштанских марака; процена 

уметничких дела; пружање информација о 

финансијама путем интернет странице; трговање 

акцијама и обвезницама; убирање најамнине 

[станарине]; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; услуге агенција за 

изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за 

наплату дугова; услуге агенција за промет 

некретнина; услуге актуара; услуге берзанског 

посредовања; услуге давања гаранције; услуге 

залагаоница; услуге исплате пензија; услуге јемства; 

услуге кредитних агенција; услуге мењачница; 

услуге осигурања; услуге пословне ликвидације, 

финансијске; услуге саветовања у вези са 

задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге 
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штедионица; факторинг; фидуцијарни послови; 

финансијска истраживања; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена развојних 

трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији; 

финансијске анализе; финансијске информације; 

финансијске консултације; финансијске процене 

одговора на позиве за подношење понуда; 

финансијске процене [осигурање, банкарство, 

некретнине]; финансијске услуге при царинском 

посредовању; финансијско спонзорисање; 

финансијско процењивање вуне; финансијско 

управљање; финансијско управљање исплатама 

надокнаде за друге; финансирање зајмова; 

финансирање лизинга; фискално процењивање.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео рекордера; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијских студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање 

синематографских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

филмова; информације из области забаве и разоноде; 

информације о рекреацији; информисање о 

образовању; испитивање обучености корисника за 

управљање дроновима; испити из области 

образовања; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

мерење времена на спортским догађајима; 

микрофилмовање; монтажа видеотрака; настава, 

обука; образовање у интернатима; образовне услуге 

које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; обука [тренирање]; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица (обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности (услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења (образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава (забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава (обука путем 

демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства 

(обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање услуга аутомата за аркадне игрице; 

пружање услуга казина (игре на срећу]; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; сада обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

(разонода]; услуге биоскопа; услуге графичке 

обраде, осим у рекламне сврхе; услуге дискотека; 

услуге диск џокеја; услуге забаве које пружају 

кампови за одмор; услуге забављача; услуге забавних 

паркова; услуге зоолошких вртова; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге караока; услуге калиграфије; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

модела за уметнике; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге музеја (презентације, 

изложбе]; услуге ноћних клубова [забава]; услуге 

обдан ишта; услуге образовања које пружају школе; 

услуге обуке које се пружају путем симулатора; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

преводиоца; услуге професионалне 

преквалификације; услуге разоноде; услуге 

репортерског извештавања; услуге синхронизовања; 

услуге спортских кампова; услуге спортских 

објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; Услуге стављања на 
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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.   
 

(111) 79359 (181) 09.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1941 (220) 09.12.2019. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) Quable Ventures B.V., Plesmanlaan 84, 2497CB 

Den Haag, NL 

(740) Адвокат Јован Маринковић, Устаничка 12 улаз 

1 стан 6, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.14; 27.05.17  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, 

обавештења о пословима, услуге агенција за 

пружање пословних, услуге агенција за 

запошљавање, пословно управљање и организационо 

саветовање, консултације у вези са избором особља, 

консултације у пословном управљању, непосредно 

оглашавање путем поште, помоћ у пословном или 

индустријском управљању, стручне услуге о 

пословној ефикасности, истраживање тржишта, 

пословне процене, пословна испитивања, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

објављивање рекламних текстова, оглашавање, 

рекламирање, пословна истраживања, саветодавне 

услуге у пословном управљању, компјутерско 

управљање подацима, професионалне пословне 

консултације, пословне информације, проналажење 

особља, изнајмљивање огласног простора, промоција 

продаје за друге, прикупљање информација у 

компјутерске базе података, систематизација 

информација у компјутерским базама података, 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

претраживање података у рачунарским датотекама 

података за друге, психолошко тестирање за избор 

запослених, услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ 

у пословању), пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, пружање пословних 

информација путем Интернет странице, ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама, писање радних биографија за друге, 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања, регистровање 

писане комуникације и података, ажурирање и 

одржавање информација у регистрима, циљни 

маркетинг, привремено пословно управљање.  

Кл. 38:  омогућавање приступа рачунарским базама 

података, пренос дигиталних датотека.  

Кл. 41:  организовање и вођење конференција, 

организовање и вођење конгреса, информисање о 

образовању, испити из области образовања, 

практична настава [обука путем демонстрације], 

припрема и вођење семинара, организовање и вођење 

радионица [обука], електронско издаваштво, 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком, обука [тренирање], услуге 

професионалне преквалификације, подучавање, 

организовање и вођење образовних форума, пренос 

знања и искуства [обучавање].  

Кл. 42:  рачунарско програмирање, дизајнирање 

рачунарског софтвера, ажурирање рачунарског 

софтвера, саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера, изнајмљивање рачунарског 

софтвера, истраживање и развој нових производа за 

друге, поновно успостављање рачунарских података, 

одржавање рачунарског софтвера, анализе 

рачунарских система, дизајнирање рачунарских 

система, умножавање рачунарских програма, 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче, израда и одржавање веб 

страница за друге, хостинг рачунарских сајтова [веб 

сајтова], инсталирање рачунарског софтвера, 

засејавање облака, конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања, 

саветовање у области рачунарског софтвера, 

изнајмљивање веб сервера, заштита од рачунарских 

вируса, обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету, дигитализација 

докумената [скенирање], саветовање о изради веб 

сајтова, софтвер у виду сервиса [SaaS], саветовање у 

вези информационих технологија, научна 

истраживања, сервер хостинг, чување резервне 

копије података ван мреже, електронско 

похрањивање података, пружање информација о 

рачунарским технологијама и програмирању путем 

Интернет странице, рачунарство у облаку, услуге 

спољних фирми у области информационих 

технологија, саветодавне услуге из области 

технологије, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, креирање и дизајнирање за 

друге индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије], развој софтвера 

у оквиру издавања софтвера, развој рачунарских 

платформи.  
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(111) 79360 (181) 15.04.2030. 

(210) Ж- 2020-538 (220) 15.04.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000, Sarajevo , BA 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 

VERION DUO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 79361 (181) 21.04.2030. 

(210) Ж- 2020-540 (220) 21.04.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(300) 079143  18.11.2019.  JM. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place ,  London, WC2R 2PG, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

HYPER 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за 

цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за 

мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних 

туба дуваном; електронске цигарете; патрони (кертриџи) 

за електронске цигарете / право првенства од 21.04.2020. 

године; течност за електронске цигарете; производи од 

дувана који се загревају; уређаји и њихови делови који 

служе за загревање дувана; замене дувана које се удишу; 

цигарете које садрже замене дувана; табакере; кутије за 

цигарете; снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без 

дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без дувана 

за оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 79362 (181) 10.04.2030. 

(210) Ж- 2020-528 (220) 10.04.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) Qingdao Meike Business Management Co., 

Ltd., Room 317, 1142 Fuchunjiang Road, Huangdao 

District, Qingdao City, Shandong Province, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 35:  оглашавање; уређивање излога; 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; помоћ у пословном управљању; 

консултације у пословном управљању; саветодавне 

услуге у пословном управљању; маркетиншка 

истраживања; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима у вези избора производа 

и услуга; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; промоција продаје за 

друге; маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; консултације у вези 

са избором особља; услуге пресељења пословног 

седишта; системација информација у компјутерским 

базама података; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

ревизија пословања; тражење спонзорства.   
 

(111) 79363 (181) 07.05.2030. 

(210) Ж- 2020-633 (220) 07.05.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) Стефан Живојиновић, Благоја Марјановића 

Моше 5, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Маја Шушњар, Булевар краља 

Александра 203, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.22  

(511) Кл. 33:  вино; жестока пића; бренди; алкохолна 

пића изузев пива; алкохолна пића која садрже воће.  
 

(111) 79364 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-643 (220) 12.05.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) sTech d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Булевар 

Михаила Пупина 10л, 11070, Београд, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04  

(591) наранџаста, плава.  

(511) Кл. 9:  рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски програми 

за обраду података; рачунарски програми за 

управљање документима; рачунарски програми и 

софтвер; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми [софтвер]; рачунарски 

програми чувани у дигиталном формату; рачунарски 

програмски пакети; рачунарски софтвер; рачунарски 

софтвер за обрађивање информација; рачунарски 

софтвер за пословне потребе; рачунарски софтвер за 

управљање базом података; рачунарски софтвери за 

израду финансијских модела; рачунарски софтвер, 

снимљени; рачунарски софтвер за обраду података; 

рачунарски софтвер за интеграцију апликација и база 

података; рачунарски софтвер за аутоматизацију 

складиштења података; рачунарски софтвер за 

снимање, пренос, складиштење и индексирање 

података и докумената; рачунарски софтвер за 

употребу у аутоматизацији и управљању пословним 

процесима.   
 

(111) 79365 (181) 09.06.2030. 

(210) Ж- 2020-874 (220) 09.06.2020. 

 (151) 02.12.2020. 

(732) Институт за проучавање лековитог биља 

"Др Јосиф Панчић", Тадеуша Кошћушка 1, 

Београд, RS 

(540) 

KoNoKo kapsula 

(511) Кл. 5:  лековито биље; фармацеутски 

препарати, фармацеутски препарат на бази биља за 

одржавање нормалне коже, косе и ноктију.  
 

(111) 79366 (181) 08.08.2029. 

(210) Ж- 2019-1230 (220) 08.08.2019. 

 (151) 04.12.2020. 

(732) CIRCUS BELGIUM S.A., Rue Saint Exupéry, 

17/13, 4460 GRACE-HOLLOGNE, BE 

(740) Адвокат Андреј М. Прекајски, Светозара 

Марковића 67/1, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена и црна  

 

(511) Кл. 9:  софтвер за рачунарске игре (посебно 

игре у казину); софтвер за клађење; софтвер за 

обраду података за информације о играма и 

спортовима; системи за снимање података; уређаји за 

снимање, пренос или репродукцију звука или слике; 

дискови за снимање; механизми за апарате на 

кованице; дискови, касете и дискете који садрже 

програме, посебно за рачунарске игре; магнетне 

картице, чип картице, електронске картице; ЦД-

РОМ, картице за електронске игре; сервери за пренос 

података; програми за контролу игара и опклада; 

телекомуникацијски терминали и мултимедијални 

терминали који се односе на игре (посебно игре у 

казину), спортско клађење и спортске вести; ниједан 

од наведених производа не односи се на циркуску 

представу или циркуске активности.  

Кл. 28:  игре; столови за играње; столови за рулет, 

точкови за рулет; уређаји за игре, аутомати за 

играње, машине за играње, посебно за комерцијалну 

употребу у коцкарницама и играоницама, са или без 

наградне исплате, на мрежи или не, са једним или 

више џекпотова; џекпот уређаји за апарате за играње, 

аутоматски аутомати за играње, аутомати за игре и 

играње, посебно за комерцијалну употребу у 

коцкарницама и играоницама, са или без наградне 

исплате; игре и уређаји за играње видео лутрије; 

електрични и електронички уређаји и инсталације за 

спровођење игара за бинго, лутрију и за игре 

клађења или кладионица; електропнеуматске и 

електронске машине за цртање победничких симбола 

или победничких бројева, кућишта за аутомате, 

аутоматских игара и машина за играње; електронски 

или механички апарати за игре, аутомати за игре, 

аутомати за игре, аутомати којима се управља 

помоћу новчића, жетона, новчаница, карата или 

путем електронских, магнетних или биометријских 

медија за складиштење, посебно за комерцијалну 

употребу у коцкарницама и забавним играма, са или 

без наградне исплате; електрични, електронски или 

механички уређаји за бинго игре, лутрију или видео 

игре лутрије и / или за услуге клађења или 

кладионице; електропнеуматске и електричне 

машине на повлачење; ниједан од наведених 

производа не односи се на циркуску представу или 

циркуске активности.  

Кл. 41:  услуге за коцкарнице, казине за игру, 

кладионице, бинго дворане или канцеларије за 

лутрију, наиме пружање услуга коцкарница или 

казино играоница, пружање услуга клађења свих 

врста или кладионица, бинго сала, лутријских сала, 

установа за играње или игара; изнајмљивање и 

давање у закуп игара, аутомата за игре, аутомата за 

играње и слот машина, терминала за видео лутрију, 

кладионица, посебно за комерцијалну употребу у 

коцкарницама и играоницама, са или без наградне 

исплате - на мрежи или не, са једним или више 
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џекпотова; организовање такмичења или забава; 

организација игара путем интернета, телевизије, 

радија, мобилног телефона и телекомуникационих 

система; издавање књига, новина и часописа; 

објављивање књига, новина, периодичних и 

електронских медија на интернету или 

телекомуникационим системима, које се односе на 

игре, такмичења, спортске кладионице и кладионице 

и спортске информације; производња филмова, 

телевизијских програма, посебно у области спорта, 

игара, такмичења, лутрије, спортског клађења и 

спортског предвиђања; саветовање и информисање у 

вези са играма, такмичењима у играма у казину, 

спортовима, спортским такмичењима и забави, 

такмичењима, лутријама, спортским клађењем и 

спортским прогнозама; ниједна од ових служби не 

односи се на циркуску представу или циркуске 

активности.   
 

(111) 79367 (181) 10.03.2030. 

(210) Ж- 2020-391 (220) 10.03.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Зоран Ливаја, Петра Мартиновића 21/8,  

11000, Београд, RS 

(740) Борко Ливаја, Илије Стојадиновића 28/25, 

Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.01; 03.07.16; 24.01.13; 27.05.01; 29.01.12  

(591) златна, трула вишња.  

(511) Kл. 33: вина; појачана вина. 
 

(111) 79368 (181) 26.03.2030. 

(210) Ж- 2020-498 (220) 26.03.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Philip Morris Products S.A. , Quai Jeanrenaud 3, 

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Реља Мирков, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

BRIGHT VIBE 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 79369 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-703 (220) 21.05.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“, 

Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела  

(511) Кл. 44:  услуге здравствене и козметичке неге 

које се пружају у салонима лепоте, фризерским 

салонима, саунама и салонима за масажу наиме нега 

лица, тела и косе; услуге козметичких третмана лица, 

тела и косе; услуге третмана лепоте; консултантске 

услуге у вези са козметичким третманима; 

консултантске услуге у подручју неге тела, лица, 

коже и косе.  
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(111) 79370 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-702 (220) 21.05.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“, 

Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, розе, светло розе, бела.  

(511) Кл. 44:  услуге здравствене и козметичке неге које 

се пружају у салонима лепоте, фризерским салонима, 

саунама и салонима за масажу наиме нега лица, тела и 

косе; услуге козметичких третмана лица, тела и косе; 

услуге третмана лепоте; консултантске услуге у вези са 

козметичким третманима; консултантске услуге у 

подручју неге тела, лица, коже и косе.  
 

(111) 79371 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-706 (220) 21.05.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“, 

Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13, 21000, 

Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) Кл. 44:  услуге здравствене и козметичке неге 

које се пружају у салонима лепоте, фризерским 

салонима, саунама и салонима за масажу наиме нега 

лица, тела и косе; услуге козметичких третмана лица, 

тела и косе; услуге третмана лепоте; консултантске 

услуге у вези са козметичким третманима; 

консултантске услуге у подручју неге тела, лица, 

коже и косе.  

(111) 79372 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-705 (220) 21.05.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“, 

Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, розе, светло розе, бела.  

(511) Кл. 44:  услуге здравствене и козметичке неге које 

се пружају у салонима лепоте, фризерским салонима, 

саунама и салонима за масажу наиме нега лица, тела и 

косе; услуге козметичких третмана лица, тела и косе; 

услуге третмана лепоте; консултантске услуге у вези са 

козметичким третманима; консултантске услуге у 

подручју неге тела, лица, коже и косе.  
 

(111) 79373 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-707 (220) 21.05.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“, 

Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13, 21000, 

Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 44:  услуге здравствене и козметичке неге 

које се пружају у салонима лепоте, фризерским 

салонима, саунама и салонима за масажу наиме нега 

лица, тела и косе; услуге козметичких третмана лица, 

тела и косе; услуге третмана лепоте; консултантске 

услуге у вези са козметичким третманима; 

консултантске услуге у подручју неге тела, лица, 

коже и косе.  
 

(111) 79374 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-704 (220) 21.05.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Specijalna ginekološka bolnica „GENESIS“, 

Урoшa Прeдићa 4, 21000, Нoви Сaд, RS 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/12 

Intellectual Property Gazette  2020/12 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

183 

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

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) Кл. 44:  услуге здравствене и козметичке неге које 

се пружају у салонима лепоте, фризерским салонима, 

саунама и салонима за масажу наиме нега лица, тела и 

косе; услуге козметичких третмана лица, тела и косе; 

услуге третмана лепоте; консултантске услуге у вези са 

козметичким третманима; консултантске услуге у 

подручју неге тела, лица, коже и косе.  
 

(111) 79375 (181) 11.05.2030. 

(210) Ж- 2020-714 (220) 11.05.2020. 

 (151) 07.12.2020. 

(732) Preduzeće za projektovanje, inženjering I 

konsalting u hidrotehnici I građevinarstvu EHTING 

d.o.o., Веле Нигринове 16, Београд, RS 

(740) Бранко Колшек, адвокат, Цвијићева 107/I/5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.05.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(591) светло плава и браон   

(511) Кл. 9:  рачунари, рачунарска опрема (hardware) 

и програмска подршка (software); апарати за 

снимање, пренос или репродукцију звука, слика 

и/или података; аудио, видео (статичне и покретне 

слике) и записи података у некомпресованом или 

компресованом облику; носачи аудио, видео и 

других података; дискови за снимање; снимљени 

рачунарски програми; снимљени аудио, видео 

(статичне и покретне слике) и записи података у 

некомпресованом или компресованом облику; 

опрема за обраду података, делови и опрема за сву 

наведену робу.   

Кл. 41:  услуге образовања и подучавања лица у области 

водопривреде ¬хидротехнике; организовање и извођење 

конференција, семинара, изложби и симпозијума, 

образовних курсева, предавања, радионица, 

представљања, презентације; прибављање информација за 

образовне и саветодавне услуге; подучавање и образовање 

из области санитарног инжењерства, водоводних и 

канализационих система, третмана воде за пиће, отпадних 

вода и третмана отпада, заштите животне средине и 

екологије, заштите од поплава и уређења водотока, 

експлоатације подземних и површинских вода, регулације 

река, изградње лука, пристаништа и марина, 

мелиоративних система, односно одводњавања и 

наводњавања земљи шта, водопривредних система и 

уређење сливова, инфраструктурних објеката и система, 

информационих система у водопривреди; саветодавне 

услуге у вези са напред наведеним услугама.  

Кл. 42:  саветодавне и консултантске услуге у вези са 

пројектовањем из области санитарног инжењерства, 

водоводних и канализационих система, третмана воде за 

пиће, отпадних вода и третмана отпада, заштите животне 

средине и екологије, заштите од поплава и уређења 

водотока, експлоатације подземних и површинских вода, 

регулације река, изградње лука, пристаништа и марина, 

мелиоративних система, односно одводњавања и 

наводњавања земљишта, водопривредних система и 

уређење сливова, инфраструктурних објеката и система, 

информационих система у водопривреди; увођење и 

одржавање методологије смањења губитака воде и 

повећање ефикасности у водоводним системима 

применом у интегралном водоводном информационом 

систему (ИВИС)у; дизајн сопствених матичних страница 

и страница на светској рачунарској мрежи-Интернету; 

услуге дизајна, посебно услуге дизајна матичних 

страница и страница на светској рачунарској мрежи-

Интернету; услуге пројектовања и дизајна програмске 

подршке (softwaгe) за формирање интегралног 

водоводног информационог система (ИВИС) са 

применом методологије смањења губитака воде и 

повећања ефикасности у водоводним системима.   
 

(111) 79376 (181) 14.05.2030. 

(210) Ж- 2020-659 (220) 14.05.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) Марко Недељковић, Абебе Бикиле 15,  

11283, Београд-Земун, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава, светло плава, тиркизно плава.  

(511) Кл. 9:  магнети; електрични апарати за 

даљинско паљење; читачи бар-кодова; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

софтвер, снимљени; читачи [опрема за обраду 

података]; скенери [опрема за обраду података]; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

навигациони апарати за возила[путни рачунари]; 

уређаји за глобално позиционирајући систем [ГПС]; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; носиви уређаји за мерење активности; 

футроле за паметне телефоне; навлаке за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачунаре; паметно 

прстење; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне; електронски кључеви као даљински 

управљачи; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; селфи штапови [ручни 

моноподи]; телекомуникациони апарати у облику 

накита; графички елементи за мобилне телефоне који 

се могу преузети са интернета; емотикони за 

мобилне телефоне који се могу преузети.  

Кл. 14:  наруквице [накит]; привесци [накит]; 

привесци за накит; ланчићи [накит]; огрлице [накит]; 

бижутерија; прстење [накит]; минђуше; привесци за 

кључеве [прстенови за кључеве са ситним 

украсима или украсним привесцима]; привесци за 

кључеве са јо-јо ефектом увлачења; украси за 

алке [привеске] за кључеве; украси за привеске за 

кључеве.  

Кл. 16:  оловке; штампани роковници; штампане 

ствари; прибор за ручно лепљење налепница; 

школска опрема [свеске и прибор за писање]; 

натписи од папира или картона; налепнице 

[канцеларијски прибор]; омоти за чековне књижице; 

билтени; корице за пасоше; спајалице за 

новац; држачи списа, докумената [канцеларијски 

прибор]; папирни и картонски материјали за 

паковање [пуњење, облагање]; ознаке за поврат 

пртљага од папира; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор].  

Кл. 18:  поводци од коже; кожни поводци; женске 

ташне; дршке за кишобране; школске торбе; 

футроле [етуи] за визиткарте; огрлице за животиње; 

кишобрани; футроле за кишобране; прекривачи за 

животиње; ранчеви; руксаци; ручке за кишобране; 

џепни новчаници; ручне торбице; путне торбе; торбе 

[коверте, кесе] од коже за паковање; актовке; путни 

комплети [кожна роба]; кофери; ранци; путне торбе 

за одећу; футроле за кључеве; мали кофери; спортске 

торбе; торбе; футроле за кредитне картице 

[новчаници]; кутије за визит карте; рандсел [јапанска 

школска торба за леђа]; ознаке за пртљаг; ознаке за 

путне торбе; кофери са точкићима; одећа за кућне 

љубимце.  

Кл. 35:  непосредно оглашавање путем поште; 

истраживање тржишта; пословна испитивања; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију; 

пословна истраживања; рекламирање преко 

телевизије; маркетиншка истраживања; компјутерско 

управљање подацима; пружање пословних 

информација; испитивање јавног мњења; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; системација информација у компјутерским 

базама података; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; прикупљање статистичких података; 

тражење спонзорства; производња рекламних 

филмова; маркетинг; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање]; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; пружање пословних информација 

путем Интернет странице; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; развој 

концепта оглашавања; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; управљање програмима за путнике који 

често лете авионом; управљање програмима 

лојалности потрошача; управљање програмима 

лојалности потрошача; услуге пописивања поклона; 

циљни маркетинг; услуге комерцијалног лобирања.  

Кл. 38:  слање порука; комуникације мобилним 

телефонима; комуникација преко рачунарских 

терминала; пренос порука и слика посредством 

рачунара; пренос електронске поште; пружање 

информација у области телекомуникација; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; 

сателитски пренос; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

форуми [причаонице] на друштвеним 

мрежама; пренос честитки путем интернета; пренос 

дигиталних датотека; пренос видео садржаја 

на захтев, телефонске комуникације.  
 

(111) 79377 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-652 (220) 12.05.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) UNIVERZAL DOO, Булевар војводе СТепе 60, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Гордана Примовић, Васе Стајића 13, 

Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 03.09.15; 03.09.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) јарко ружичаста, розе, бела, плава, црна.  

(511) Кл. 9:  цртани филмови.  
 

(111) 79378 (181) 07.04.2030. 

(210) Ж- 2020-527 (220) 07.04.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) "Grand Tobacco" LLC, Shahamiryanneri street 

22, Yerevan 0061, AM 

(740) Владимир Шеледа, Трг Николе Пашића 2, 

11000 Београд 

(540) 

AKHTAMAR 

(511) Кл. 34:  сиров и прерађен дуван; шибице; 

усници од ћилибара за муштикле; кесе за дуван; 

усници за цигарете; филтери за цигарете; упаљачи за 

пушаче; резервоари гаса за упаљаче; луле; блокови 

папира за цигарете; упијајући папир за луле; дуван за 

жвакање; цигаре; секачи за цигаре; кутије за цигаре; 

кутије за цигарете, табакере; држачи цигара; 

цигарете које садрже замену дувана, које нису за 

медицинску употребу; цигарете; џепне машинице за 

увијање цигарета; муштикле; усници за муштикле; 

папир за цигарете; цигарилоси; чистачи за дуванске 

луле; кремени; траве за пушење; сталеи за луле; 

држачи за шибице; посуде за дуван; бурмут; кутије 

за бурмут; кутије за шибице; пепељаре за пушаче; 

пљуваонице за пушаче; хумидори, кутије за чување 

цигара; електронске цигарете; течни раствори за 

електронске цигарете; орални вапоризатори за 

пушаче; ароме, изузев есенцијалних уља за дуван; 

ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; фитиљи за упаљаче; 

наргиле; прибор и производи за наргиле (укључујући 

посуде и поклопце за наргиле (затвараче посуда), 

стаклене посуде за наргиле, луле и филтере за 

наргиле, кукице за наргиле, кукице за наргиле са 

лулама, навлаке за наргиле, торбе и машице за 

наргиле и посуде наргила); меласа за употребу у 

производњи дувана; артикли за пушаче, укључујући 

меласу за немедицинске или медицинске сврхе; 

ароматичне мешавине цигарета и меласе за употребу 

у наргилама.   
 

(111) 79379 (181) 14.05.2030. 

(210) Ж- 2020-660 (220) 14.05.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) NIKE Innovate C.V., a limited partnership 

(commanditaire vennootschap) organized and 

existing under the laws of the Netherlands, One 

Bowerman Drive,  Beaverton, Oregon 97005-6453, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

AIR270 

(511) Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(111) 79380 (181) 11.05.2030. 

(210) Ж- 2020-649 (220) 11.05.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) Maxge Electric Technology Co., Ltd.,, No.299 

East Changhong Road, Wukang, Deqing, 313200 

Zhejiang, CN 

(740) Слободан Влаховић, адвокат, Радоја Дакића 

35/32, 11070, Нови Београд 

(540) 

MAXGE 

(511) Кл. 9:  прекидачи, електрични; интегрисана 

кола; електрични утикачи; прекидачи струјног кола; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; материјали за 

електричне водове [жице, каблови]; индикатори 

губитка струје; сигналне лампе; разводни ормари [за 

струју]; хронографи [апарати за бележење времена]; 

регулациони апарати/ електрични; аларми; геодетске 

справе и инструменти; громобрани и громобрански 

проводници.  
 

(111) 79381 (181) 12.05.2030. 

(210) Ж- 2020-651 (220) 12.05.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) UNIVERZAL DOO, Булевар војводе СТепе 60, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Гордана Примовић, Васе Стајића 13, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) Кл. 2:  сликарске темпере; водене и уљане боје 

за употребу у уметности; алуминијумски прах за 

сликање; боје за кожу; мастила за гравуру; метали у 
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праху за употребу у сликању, декорисању, штампању 

и уметности; метална фолија за сликање, 

декорисање, штампање и уметност.  

Кл. 14:  ситни украси [бижутерија]; перле за израду 

накита; перлице за израду накита.   

Кл. 16:  материјали и инструменти за цртање; 

акварел и водене боје, сликарске; оловке од дрвеног 

угља; пастелне бојице [креде у боји]; четкице за 

сликаре; палете за сликаре; сликарско платно; табле 

за цртање; инструменти за гравирање; комплети за 

цртање; посуде за водене боје за уметнике; кутије са 

бојама [ш колски материјал]; пера за ТУШ; четкице 

за писање; шестари за цртање; моделарска глина; 

глина од пол имера за моделирање; пластика за 

моделирање; паста за моделирање; материјали за 

моделирање; архитектонски модели; гравуре и плоче 

за гравуру; фигурине направљене од кашираног 

папира; плочице за печаћење; калупи за глину за 

моделирање [уметнички материјал]; цртежи, скице; 

шљокице за канцеларијску употребу; спајалице; 

плочице са хватаљком за листове папира; шпенадле 

као канцеларијски материјал; чиоде као 

канцеларијски материјал; лепљива слова и бројеви од 

винила; беџеви са именом [канцеларијски прибор]; 

папирне траке и машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; прибор за ручно лепљење налепница; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; лепак са шљокицама за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке и 

врпце за декор папир или употребу у домаћинству; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству; гумиране траке за лепљење папира; 

гумице [еластичне траке] за канцеларије; пластична, 

мехураста амбалажа за паковање или умотавање; 

сребрни, светлећи, воштани и каширани папир; 

пергамент; пластичне фолије за омотавање.  

Кл. 26:  дугмад; апликације [позамантерија]; украси 

за одећу; перлице, не за израду накита; шљокице за 

одећу; украсне кићанке [помпони]; значке украсни 

новитети [дугмад]; вештачко цвеће, воће, венци; 

гајтани; шљокице од лискуна; позамантеријске 

траке; перје; еластичне траке, ластиши; венци од 

вештачког цвећа; вештачке биљке, осим 

новогодишњих јелки; привесци, осим за накит.  

Кл. 28:  конфете; пластелин за игру.  
 

(111) 79382 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-593 (220) 30.04.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) Lenzing Aktiengesellschaft , Werkstr. 2  ,  

4860, Lenzing, AT 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

 

 

(540) 

ECOVERO 

(511) Кл. 18:  спортске торбе за све намене; торбе за 

ношење за све намене; руксаци за бебе; носачи за 

бебе [каишеви или појасеви]; Руксаци за ношење 

беба; Торбе; Торбе за одећу; торбе за плажу; 

платнене торбе; платнене торбе за куповину; 

кежуалне торбе; текстилне торбе; Одећа за кућне 

љубимце; клач торбе (торбе без ручки); торбе за 

козметику; вечерње торбе; торбе за ношење одеће; 

ручне торбе; плетене торбе; торбе за опрему за 

плетење; торбе за шминку; мрежасте торбе за 

куповину; торбе за вишекратну употребу; школске 

торбе; торбе за обућу; торбе за куповину; торбе за 

ношење преко рамена; траке за ношење беба; 

спортске торбе; текстилне торбе за куповину; 

тоалетне торбе; торбе за тоалетну опрему; торбе са 

ручкама.  
 

(111) 79383 (181) 27.02.2030. 

(210) Ж- 2020-312 (220) 27.02.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) "МИРНОВЕЦ ПИРОТЕХНИКА", Радиначки 

пут бб, Сремска Митровица, RS 

(740) СЛОБОДАН ГАВРИЛОВИЋ, Бирчанинова 8, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 24.17.03; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.10  

(591) CMYK:0/9/90/0; PANTONE107c; RGB 

246/223/61, HTML#f6df3d; CMYK:0/25/100/40; 

PANTONE 118C; RGB 162/135/17; HTML#a28711; 

CMYK:0/100/100/0, PANTONE 186C, RGB 194/14/26, 

HTML#c20e1a; CMYK:10/0/0/40, PANTONE 429C, 

RGB 164/168/171, HTML#a4a8ab; 

CMYK:40/30/20/100, PANTONE BLACK 6C, RGB 

26/30/27, HTML1a1e1b.  

(511) Кл. 13:  пиротехнички производи; средства за 

ватромет; ракете (пројектили); петарде.  

Кл. 35:  промотивне услуге; услуге промета 

пиротехничким производима.  

Кл. 41:  услуге забавних паркова; услуге разоноде.  
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(111) 79384 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-594 (220) 30.04.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) Lenzing Aktiengesellschaft , Werkstr. 2  , 4860, 

Lenzing, AT 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

LENZING 

(511) Кл. 18:  спортске торбе за све намене; торбе за 

ношење за све намене; руксаци за бебе; носачи за бебе 

[каишеви или појасеви]; Руксаци за ношење беба; 

Торбе; Торбе за одећу; торбе за плажу; платнене торбе; 

платнене торбе за куповину; кежуалне торбе; текстилне 

торбе; Одећа за кућне љубимце; клач торбе (торбе без 

ручки); торбе за козметику; вечерње торбе; торбе за 

ношење одеће; ручне торбе; плетене торбе; торбе за 

опрему за плетење; торбе за шминку; мрежасте торбе за 

куповину; торбе за вишекратну употребу; школске 

торбе; торбе за обућу; торбе за куповину; торбе за 

ношење преко рамена; траке за ношење беба; спортске 

торбе; текстилне торбе за куповину; тоалетне торбе; 

торбе за тоалетну опрему; торбе са ручкама.  
 

(111) 79385 (181) 11.06.2030. 

(210) Ж- 2020-893 (220) 11.06.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija 

Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

PYNETRA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 79386 (181) 01.06.2030. 

(210) Ж- 2020-828 (220) 01.06.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) Туристичка организација "Кучево", Светог 

Саве 114, 12240, Кучево, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.01.04; 02.01.17; 26.01.14; 26.01.16; 

26.01.21; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) браон, смеђа, жута, бела, црна.  

(511) Кл. 6:  декоративне кутије од метала; привесци 

за кључеве од неплеменитих метала; подметачи; 

фигурине од обичних метала; статуете од обичних 

метала; статуе од обичних метала; уметничка дела од 

бронзе; уметничка дела од метала; уметничка дела од 

неплеменитих метала; уметничка дела од обичних 

метала; декоративна уметничка дела од кованог 

гвожђа.  

Кл. 8:  кашике као сувенири; аван и тучак за 

уситњавање [ручни алат].  

Кл. 9:  компакт дискови, ДВД и други дигитални 

носачи података; тонски носачи звука; цртани 

филмови; холограми; кутије за наочаре; украсни 

магнети; подлоге за "мишеве"; рачунарски софтвер; 

апликацијски софтвери за паметне телефоне; 

слушалице; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; УСБ прикључци; траке за мобилне 

телефоне; траке за наочаре за вид и наочаре за сунце; 

оловке за уре аје са екранима на додир; електронске 

новине које се могу преузети; аудио кљиге; кљиге 

снимљене на диску; дигиталне књиге које се могу 

преузети; дигитални стони календари; натписи са 

светлећом позадином; стрипови који се могу 

преузети; сигурносни рефлектујући прслуци; кожне 

футроле за мобилне телефоне; футроле за сунчане 

наочаре и за заштитне наочаре; бар-код етикете, 

енкодиране; електронске етикете за производе; 

електронске партитуре које се могу преузети он-лајн.  

Кл. 11:  упаљачи; поклопци за рингле; грејачи шоље 

са USB напајањем.  

Кл. 14:  наруквице [накит]; ручни часовници; 

каишеви за ручне сатове; привесци [накит]; 

неметални привесци за кључеве; привесци за 

кључеве од метала; бижутерија; беџеви од 

племенитих метала; футроле за одлагање накита; 

фигурине од драгоцених метала; статуете од 

племенитих метала; статуе од племенитих метала; 

уметничка дела од племенитих метала; кутије за 

накит.  

Кл. 16:  цртане приче у новинама [штампани 

материјал]; папирне или картонске кутије; држачи за 

лепљиве траке; торбе [омоти, врећице] од папира или 

пластике, за паковаље робе; беџеви од картона; 

беџеви од папира; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; постери; плакати од папира или картона; 

огласни панои од папира или картона; албуми; 

бележнице, нотеси; роковници; репродукције слика; 

уметничке слике; слике, урамљене или неурамљене; 

штампа у виду слика; билтени [штампани материјал]; 

штампани материјал [висoка штампа]; штампани 

материјали за подучавање; штампани промотивни 

материјали; поједностављена џепни водичи 
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[штампани материјал]; штампане информативне 

фасцикле; фасцикле са преградама [папирни 

канцеларијски материјал]; оловке; држачи за оловке; 

кутије за оловке; зарезачи за оловке, електронски и 

не електронски; пернице за обичне и хемијске 

оловке; стони сетови за оловке и ситнице; налив пера 

и хемијске оловке [канцеларијски прибор]; новине; 

периодичне публикације; подметачи за чаше од 

папира; улазнице; лепљиви блокови за белешке; 

памфлети; штамбиљи; карте; визит карте; едукативне 

карте [материјал за учење]; тубе од картона; 

каталози; књиге; обележивачи за књиге; подупирачи 

за књиге; држачи спајалица; коверте; кесе од папира 

за паковање; папир за умотавање и паковање; 

материјали за паковање од рециклираног папира; 

врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; грбови [папирни печати]; фотографије; 

формулари [штампани]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; географске 

мапе; мапе за документе; путне мапе; илустроване 

зидне мапе; графичке уметничке репродукције; 

штампане уметничке репродукције; честитке, 

разгледнице; фотографије штампане; штампане 

брошуре; штампане картице; штампане књижице; 

штампане лекције; штампане награде; штампане 

позивнице; штампане публикације; штампане ствари; 

приручници; папир за писање и коверте [папирна 

галантерија]; притискачи за папир; столњаци од 

папира; књижице; проспекти; магазини 

[периодични]; подметачи од папира или картона; 

подлоге за писање; поштанске марке; алманаси; 

календари; картонска амбалажа; амбалажа за флаше 

од папира или картона; папирна амбалажа и посуде 

за храну и пиће од материјала који су креирани тако 

да имају штетан утицај по околину; заставе и 

троугласте заставице од папира; ножеви за папир [за 

отварање писама]; аташе мапе; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање; вискозни 

папир за умотавање, украсни папир; натписи од 

папира или картона; рекламни натписи од папира 

или картона; налепнице; стрипови; материјал за 

паковање направљен од скроба; корице за пасоше; 

корице [канцеларијски материјал]; папирне посуде; 

биоразградиве посуде од папирне пулпе за храну за 

понети; новчанице; штипаљке за новчанице; 

колекционарске сличице; албуми за самолепљиве 

сличице; леци, флајери; фигурине направљене од 

кашираног папира; литографска уметничка дела; 

уметничка дела од папира или картона; етикете од 

папира или картона; стони држачи визит картица; 

стони сетови; сетови хемијских оловака у боји; 

картонске носиљке за храну и пиће.  

Кл. 18:  кутије за визит карте; вишенаменске торбе 

[ручне торбе]; торбе за куповину; торбе за плажу; 

торбе на раме; платнене торбе за ношење дрва; 

преносне чврсте торбе; торбе за ношење докумената; 

торбе као сувенири; торбе које се носе укосо преко 

рамена; торбе за књиге; конференцијске мапе; 

корице за ознаке на пртљагу; новчаници који садрже 

и корице за картице; кожни новчаници; новчаници за 

картице; држачи за новчанице у виду новчаника; 

кожне торбе, кофери и новчаници; мали новчаници 

за метални новац; новчаници од племенитих метала; 

футроле [етуи] за визиткарте; кишобрани и 

сунцобрани; ранчеви; кожне футроле; футроле за 

кључеве; ознаке за пртљаг; етикете од коже; кутије 

од коже.   

Кл. 19:  сајамске кућице; фигурине од камена, бетона 

или мермера; статуете од камена, бетона или 

мермера; статуе од камена, бетона или мермера; 

уметничка дела од камена, бетона или мермера.   

Кл. 20:  идентификационе наруквице, неметалне; 

панои за презентацију; подметачи за столице; 

амбалажа од дрвета за флаше; посуде, пластичне за 

амбалажу; натписи од дрвета или пластике; сајамски 

штапови [штапови за излагање]; фигурине од дрвета, 

воска, гипса или пластике; статуете од смоле; 

фигурице [статуете] од кости или слоноваче; 

статуете од дрвета, воска, гипса или пластике; 

декоративни јастучићи; статуе од кости, слоноваче, 

гипса, пластике, воска или дрвета; статуе 

религијских икона од дрвета, воска, гипса или 

пластике; уметничка дела од дрвета, воска, гипса или 

пластике; уметничка дела од љуске орашастих 

плодова; рекламни предмети на надувавање; сталак 

за убрусе [намештај]; кутије од дрвета или пластике.   

Кл. 21:  термоизоловане торбе за храну или пиће, за 

употребу у домаћинству; подметачи [стони прибор]; 

фигурине од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте или стакла; статуете од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

послужавници; статуе од порцелана, керамике, 

печене глине, теракоте или стакла; уметничка дела 

од порцелана, керамике, печене глине, теракоте или 

стакла; даске за сир са куполастим поклопцем; кутије 

за држање папирних убруса; посуде [чиније]; 

вадичепи, електрични и неелектрични; флаше [боце]; 

термоси; отварачи за флаше, електрични и 

неелектрични; кухињске крпе; порцелански украси; 

стоне украсне вазне; стони држачи ножева; стони 

држачи салвета; сетови за зачине; кухињске даске за 

сецкање; оклагије [кућне]; кашике за обување 

ципела; кашике за сервирање; тацне; украсни 

тањири; прстенови за салвете; вазе; шоље; шољице; 

штeднe касице; свећњаци; јеленска кожа за чишћење; 

посуде за кување кафе [џезве], не-електричне; боце и 

чутуре; рукавице за рерну; врчеви и кригле; 

ротирајућа тацна послужавник; варјаче [кухињски 

прибор]; тучак за кухињску употребу; крцкалице за 

орахе; кaшике за мед; бокали; бојена стакларија; 

бисте од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте, или стакла; грнчарија; декоративни бокали; 
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кутије за хлеб; кухињске посуде; кухињски прибори; 

омоти, навлаке за саксије, који нису од папира; 

пљоске; посуде за бомбоне; посуде за колаче; 

саксије; стаклене посуде; украси од порцелана; 

украсне стаклене кугле; чајници; чаше за пиће; чаше, 

папирне или пластичне; четке; чешљеви; чиније за 

шећер; шерпе.  

Кл. 24:  штампани текстилни материјали; штампане 

памучне тканине; штампане текстилне етикете; 

столњаци од текстила; стони подметачи од текстила; 

стони подметачи за сервирање од пластике као 

замене за текстил; заставе од текстила или пластике; 

вадстолњаци, који нису од папира; транспаренти 

[банери] од текстила или пластике; украсне 

заставице од текстила или пластике; етикете од 

текстила; кухињске крпе; плетена или не-плетена 

тканина од текстила; салвете од текстила.  

Кл. 25:  рукавице [одећа]; шалови, мараме; ешарпе 

као одећа; одећа; шешири; визир качкети; капе; 

штитници за уши [одећа]; кравате; панталоне; кратке 

панталоне; мајице; мајице са штампом; спољна 

одећа; плетена одећа [одећа]; кецеље[одећа]; 

униформе; аскот кравате; беретке; блузе, кошуље; 

визири, штитници од сунца као покривала за главу; 

јакне [одећа]; кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; 

костими за маскембале; кошуље кратких рукава; 

маске за спавање; обућа; одела; папирни шешири 

[одећа]; пончо, одећа; прслуци; радни комбинезон, 

одело; сукње; сукње-панталоне; хаљине; хеланке 

[панталоне]; џемпери; џепне марамице.   

Кл. 26:  траке за медаље; траке за шешире; траке за 

које се закаче идентификационе картице; привесци 

за мобилне телефоне; привесци, осим за накит, 

прстенове за кључеве или привеске за кључеве; 

машне, не од папира, за паковање поклона; траке, не 

од папира, за паковање поклона; апликације за 

украшавање текстилних производа које се лепе 

топлотом [галантерија]; вез; значке за одећу, које 

нису од племенитих метала; такмичарски бројеви; 

шнале.  

Кл. 27:  неклизајуће простирке; отирачи; прекривачи 

за подове; сламне простирке.  

Кл. 28:  балони [за журке]; карте за игру; карте за 

квиз игре; кутије за карте за игру; карте сличице које 

се размењују, за игру; штампани листићи за лутрију; 

игре и играчке; стаклене кугле са снегом; шах; 

шаховске табле.  

Кл. 29:  воће, конзервисано; смрзнуто воће; сушено 

воће; укисељено воће; дехидрисано поврће; исецкано 

поврће; конзервисано поврће; поврће, прерађено; 

смрзнуто поврће; сушено поврће; укисељено поврће; 

усољено поврће; месо, риба, живина и дивљач; 

компоти; џемови; грицкалице на бази воћа; зачињено 

коштуњаво воће; јаја, млеко и млечни производи; 

мармелада.  

  

Кл. 30:  коштуњаво воће у праху; колачи; пите; торте 

на парче [пецива]; слаткиши; чај; брашно; кукурузно 

брашно; ситни колачи; пића на бази какаоа; пића на 

бази кафе; мед; вафел производи; воћне посластице; 

воћни желе [слаткиши]; воћни преливи [сосови]; 

грицкалице на бази житарица; зачини; зачински 

додаци; кафа; кекс; кукурузни гриз; матични млеч; 

намази на бази чоколаде; напици од чаја; палачинке; 

пецива; плочице од житарица; пралине; прополис 

[пчелињи производ]; пшеничне клице за људску 

исхрану; сендвичи; сладолед; тестенина; хлеб; 

хлебне мрвице; чоколада; чоколадни намази који 

садрже орашасте плодове.  

Кл. 31:  свеже поврће; бадем [воће]; биљке; 

бобичасто воће, свеже; винова лоза; воће, свеже; 

дрвеће; жбунови ружа; жбуње; живе животиње; 

зрневље [житарице]; луковице; мекиње; орашасто 

воће, непрерађено; саднице; семе за садњу; цвеће, 

природно.   

Кл. 32:  безалкохолна пића; вода за пиће; воде [пића]; 

енергетска пића; сирупи за пића; газирана 

безалкохолна пића; минерална вода [пиће]; 

негазирана безалкохолна пића; пића на бази пива; 

сокови од поврћа [пића]; флаширана вода за пиће; 

воћни сокови; газирана вода; пиво; стоне воде.   

Кл. 33:  алкохолна пића; дестилована пића; жестока 

пића; аперитиви; вино.  

Кл. 35:  рекламирање; изнајмљивање билборда 

[паноа за рекламирање]; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; рекламирање 

преко свих јавних средстава комуникације; 

оглашавање; организовање модних приредби у 

комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање и вођење сајмова и 

изложби за пословне и рекламне потребе; 

организовање изложби и догађаја за комерцијалне 

или рекламне потребе; организовање и спровођење 

уметничких изложби у комерцијалне и рекламне 

сврхе; припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; вођење, урезивање и 

организовање трговачких приредби и сајмова у 

комерцијалне и рекламне сврхе; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака; планирање и спровођење 

трговачких сајмова, изложби и презентација у 

економске и рекламне сврхе; организовање аукција; 

организовање и вођење бувљака; организовање и 

вођење презентације производа; организовање и 

вођење рекламних догађаја; организовање и 

одржавање комерцијалних изложби; организовање и 

спровођење промотивних догађаја; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење промотивних и маркетиншких догађаја; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање и одржавање сајмова и 

манифестација за пословне и маркетиншке потребе; 
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организовање изложби цвећа и биљака за пословне 

потребе или потребе оглашивања; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција рекламног 

материјала; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штaндoвa; маркетинг; 

непосредно оглaшавање путем поштe; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање на отвореном; 

писање текстова за рекламне намене; презентација 

робе; производња рекламних филмова; тражење 

спонзорства; услуге односа са медијима; услуге 

односа са јавношћу,  

Кл. 36:  давање попуста трећим лицима у објектима 

кроз употребу чланских карти; организовање 

новчаних прикупљања; организовање финансирања 

филмова; организовање финансирања спортских, 

културних и забавних пројеката; најам апартмана.   

Кл. 38:  емитовање радио програма [радиодифузија]; 

емитовање телевизијских прогpaма; пружање услуга 

онлајн форума.   

Кл. 39:  организација услуга превоза; организовање и 

резервисање екскурзија и туристичких разгледања; 

организовање разгледања града и осталих 

туристичких екскурзија користећи превозна 

средства; паковање поклона.   

Кл. 40:  штампање слика на предметима; 

урамљивање слика; штaмпање кгига фотографија; 

репродукција музејских уметничких дела; штампање 

имена И логотипа компаније по наруџби за 

промотивне и рекламне потребе на производима 

других; офсет штампање.   

Кл. 41:  услуге тонске технике за манифестације; 

изнајмљивање уметничких слика и калиграфских 

радова; приказивање и изнајмљивање снимака звука 

и слике; изнајмљивање новина и часописа; онлајн 

издавање електронских новина; издавање и 

уређивање штампаног материјала, књига, новина и 

периодичних часописа, осим за рекламне потребе; 

објављивање памфлета; издавање аудио књига; 

уређивање књига и електронских публикација; 

издавање књига, часописа и других текстова, осим 

рекламних текстова; уређивање штампаних 

материјала и текстова; издавање календара; забава у 

виду модних приредби; организација и вођење 

културних и рекреативних активности; припрема, 

реализација и организација радионица за обуку; 

организација и пружање услуга игара и такмичења 

путем интернета; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; режирање филмова, осим рекламних филмова; 

писање и објављивање текстова, осим у рекламне 

сврхе; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; услуге графичке обраде, осим у рекламне 

сврхе; електронске публикације текстова и 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, на 

интернету; издавање текстова и слика, и У 

електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање штампаног материјала, и у електронском 

формату, осим у рекламне сврхе; уређивање 

штампаног материјала који садржи слике, осим за 

рекламне потребе; изнајмљивање образовних и 

материјала за обуку; образовање, подучавање и 

обука; омогућавање онлајн семинара обуке; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

изнајмљивање филмова; изнајмљивање часописа; 

организовање балова; организовање игара; 

организовање концерата; организовање лутрије; 

организовање наступа; организовање такмичења; 

организовање атлетских такмичења; организовање 

догађаја из области културе; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење образовних догађаја; 

организовање и вођење радионица и семинара; 

организовање изложби, семинара и конференција; 

организовање и реализација спортских такмичења; 

организовање наступа из области културе; 

организовање наступа уживо; организовање 

разгледања у пратњи водича; организовање сценских 

наступа; организовање такмичења путем интернета; 

организовање филмских пројекција; организовање 

филмских фестивала; организовање форума уживо; 

организовање гала вечери у забавне сврхе; 

организовање забава за потребе прославе 

годишњица; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање догађаја из 

области културе у добротворне сврхе; организовање 

етно фестивала у забавне или културне сврхе; 

организовање изложби биљака у културне или 

образовне сврхе; организовање изложби животиња за 

културне или образовне намене; организовање 

изложби из области филма у образовне или културне 

сврхе; организовање изложби, конвенција и 

конференција за културне или образовне потребе; 

организовање и реализација забавних, спортских и 

културних активности; организовање и реализација 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и реализација конференција, 

конгреса, семинара и радионица за обуку; 

организовање и реализација радионица, туторијала, 

семинара и конференција; организовање конгреса и 

конференција за културне и образовне потребе; 

организовање лутрије и других активности игара на 

срећу; организовање образовних, забавних, 

спортских и културних догађаја; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање резервације карата за приредбе 

и друге забавне догађаје; организовање спортова и 

културних догађаја у оквиру заједнице; 

организовање уметничких изложби у културне или 
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образовне сврхе; организовање филмских фестивала 

у забавне или културне сврхе; организовање 

церемоније доделе награда у забавне сврхе; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење радионица за обуку; организовање изложби, 

конгреса, семинара и конференција за културне и 

забавне потребе; организовање и реализација 

конференција, конвенција и изложби за културне или 

образовне потребе; организовање музичких догађаја 

који се изводе уживо у забавне сврхе; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; организовање 

такмичења или других спортских и културних 

догађаја у добротворне сврхе; организовање 

филмских догађаја, музичких догађаја уживо и 

културних и спортских догађаја; организовање 

церемонија доделе награда и гала вечери у забавне 

сврхе; уређивање, вођење и организовање 

конференција, конгреса, колоквијума, радионица 

[обука], семинара и симпозијума; организовање и 

реализација конференција, конвенција, образовних 

изложби, часова, предавања, семинара и радионица 

за обуку; организовање и реализација конференција, 

конгреса, концерата, симпозијума, семинара, курсева 

обуке, часова и предавања; организовање, 

продукција, представљање и вођење музичких 

концерата, фестивала, турнеја и других музичких и 

културних наступа, догађаја и активности; 

организовање филмских догађаја, музичких догађаја, 

културних и спортских догађаја и забавних догађаја 

уживо; позоришна продукција; продукција музике; 

продукција аудио мастер снимака; продукција 

емисија и филмова; продукција звучних и видео 

снимака; продукција звучних снимака; продукција и 

дистрибуција кинематографских филмова; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција и дистрибуција телевизијских програма; 

продукција и објављивање музике; продукција 

мастер снимака; продукција музичких концерата; 

продукција позоришних наступа; продукција радио и 

телевизијских програма; продукција снимљених 

истраживања; продукција сценских представа; 

продукција телевизијских програма; продукција 

телевизијских садржаја; продукција телевизијских 

филмова; продукција филмова у студију; снимање и 

продукција аудио садржаја; услуге позоришне 

продукције; услуге продукције анимација; услуге 

продукције забаве уживо; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програм; продукција звучних, музичких и 

видео снимака; продукција и дистрибуција радијских 

и телевизијских програма; продукција, приказивање 

и изнајмљивање кинематографских филмова; услуге 

продукције забавних садржаја уживо; услуге 

продукције музичких видео спотова; продукција и 

дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 

продукција телевизијских програма за емитовање на 

мобилним телефонима; продукција телевизијских 

програма за емиговање на мобилним уређајима; 

услуге продукције забавних и телевизијских 

садржаја уживо; продукција и презентација аудио и 

видео снимака, и покретних и непокретних слика; 

продукција и режија радијских и музичких догађаја у 

виду радијских и телевизијских програма уживо; 

продукција телевизијских програма, телевизијских 

програма за мобилне телефоне и радијских програма; 

снимање, продукција и дистрибуција 

кинематографских, видео и аудио снимака, радио и 

телевизијских програма; изнајмљивање аудио и 

видео опреме; писање текстова; писање сценарија; 

фотографске репортаже; фотографисање; 

подучавање фотографисања; фотографисање из 

ваздуха; превођење; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; пружање он-лајн туторијала; 

услуге он-лајн дигиталног издаваштва; услуге он-

лајн игара; пружање онлајн информација у вези са 

забавом или образовањем; пружање услуга он-лајн 

забаве у виду забавних игара; пружање услуга он-

лајн забаве у виду турнира игара; пружање 

информација он-лајн у вези са рачунарским играма и 

рачунарским додацима за игре; пружање 

мултимедијских забавних програма путем 

телевизије, широкопојасних, бежичних и он-лајн 

услуга; пружање он-лајн стрипова и романа у 

сликама који се не могу преузети; пружање он-лајн 

часописа са општом тематиком, који нису за 

преузимање; омогућавање приступа он-лајн видео 

садржајем за подучавање музике, који се не могу 

преузети; пружање информација у вези са забавом и 

забавним догађајима путем он-лајн мрежа и 

интернета; пружање услуга он-лајн електронских 

публикација, које се не могу преузети, у области 

музике; изнајмљивање видео игара; изнајмљивање 

аудио и видео записа; изнајмљивање књига и других 

публикација; изнајмљивање компјутерских игара; 

изнајмљивање телевизијских програма; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

филмова и видео записа; изнајмљивање 

фонографских и музичких снимака; изнајмљивање 

фонографских снимака; пројектовање и 

изнајмљивање кинематографских филмова; 

дистрибуција филмова; електронско издаваштво; 

забава посредством радија; изнајмљивање аудио 

снимака; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

мерење времена на спортским догађајима; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; оркестарске 

услуге; планирање забава [забава]; подучавање; 

пренос знања и искуства [обучавање]; продукција 
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представа; пружање информација које се односе на 

рекреативне активности; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; пружање услуга у области 

образовања; резервисање седишта за приредбе, 

свечаности; снимање видеорекордером; титловање; 

услуге биоскопа; услуге забаве које пружају кампови 

за одмор; услуге забављача; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; услуге преводиоца; 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 технике осветљења за манифестације; 

учење на даљину.  

Кл. 42:  дигитализација звука и слике; услуге дизајна које 

се односе на штампани материјал; дизајн уметничких 

дела; дизајнирање веб сајтова за рекламне потребе; 

дизајнирање и писање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање апликативног софтвера; веб дизајн; 

графички дизајн; дизајн анимација; дизајн производа; 

услуге дизајна; графички дизајн промотивног 

материјала; дизајн графичке илустрације; дизајн и развој 

мултимедијалних производа; дизајн и развој производа; 

дизајн материјала за паковање и умотавање; дизајн 

софтвера за паметне телефоне; дигитализација 

докумената [скенирање]; дизајнирање одеће; 

дизајнирање рачунарских система; научна истраживања; 

развој софтвера у оквиру издавања софтвера.   

Кл. 43:  припрема хране и пића; пружање хране и 

пића; организовање хотелског смештај а; кетеринг 

хране и пића; резервисање пансиона; услуге барова; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге кампова 

за одмор [смештај]; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

услуге мотела; услуге пријема за привремени 

смештај [организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге снек-

барова; услуге хотела.  

Кл. 45:  услуге онлајн друштвених мрежа; друштвене 

услуге које пружају други како би се задовољиле 

људске потребе; регистрација домена за 

идентификацију корисника на глобалној рачунарској 

мрежи [правне услуге]; регистрација имена домена 

[правне услуге]; регистрација назива домена ради 

идентификације корисника на глобалној рачунарској 

мрежи [правне услуге]; услуге онлајн друштвених 

мрежа доступних преко мобилних апликација које се 

могу преузети.   
 

(111) 79387 (181) 06.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1111 (220) 06.07.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

 

(732) NOBEL ILAC SANYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Николић, адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Voxaban 

(511) Кл. 5:  лекови за медицинску употребу.  
 

(111) 79388 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-713 (220) 21.05.2020. 

 (151) 09.12.2020. 

(732) PANON HEALTHY FOOD DOO, 

Индустријска зона , Север бб, 21235 Темерин, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 02.09.01; 02.09.14; 05.07.08; 05.11.13; 

19.03.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 

29.01.15  

(591) бела, црвена, плава, зелена, жута, браон, драп.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; промотивне 

штампане ствари; пластични материјал за паковање; 

амбалаже; све наведено за производе од житарица, 

нарочито производе од овса и овсену кашу.   

Кл. 30:  производи од житарица, нарочито производи 

од овса и овсена каша. 

Кл. 32:  сокови на бази овса, безалкохолни напици на 

бази овса; напици од поврћа на бази овса; 

безалкохолна пића на бази овса посебно: дијететска 

пиће, желатин, мешавине за пића и сирупе; инстант 

напици, сирупи, коктел и , концентрати за пића.   
 

(111) 79389 (181) 10.06.2030. 

(210) Ж- 2020-881 (220) 10.06.2020. 

 (151) 11.12.2020. 

(732) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. 

Knowles Ave.,, Los Angeles, California 90063, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

REIGN THERMO 
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(511) Кл. 32:  енергетска пића; безалкохолна пића; 

спортска пића.  
 

(111) 79390 (181) 29.04.2030. 

(210) Ж- 2020-617 (220) 29.04.2020. 

 (151) 11.12.2020. 

(732) BACILLOMIX CO. DOO, Родина 63, 

Ветерник, RS 

(740) Дејан Укропина, адвокат, Максима Горког 48, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.01.18; 27.03.12; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.03  

(591) зелена  

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; ђубрива; 

хемијске супстанце за очување намирница. 

Кл. 5:  препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди,хербициди.   
 

(111) 79391 (181) 04.06.2028. 

(210) Ж- 2018-858 (220) 04.06.2018. 

 (151) 11.12.2020. 

(300) 201800139  02.02.2018.  AZ. 

(732) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de France 

17, 2926 Boncourt, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.01; 05.03.15; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.   
 

(111) 79392 (181) 18.05.2030. 

(210) Ж- 2020-681 (220) 18.05.2020. 

 (151) 11.12.2020. 

(732) Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo 71, Latina 04100, IT 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођењеа 87, 

11040, Београд 

(540) 

PHARMORUBICIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

намену; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску и ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететски суплементи за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфектанти; 

препарати за уништавање штеточина; фунгициди, 

хербициди.   
 

(111) 79393 (181) 06.05.2030. 

(210) Ж- 2020-603 (220) 06.05.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) Alideda doo Beograd, Јурија Гагарина 269/5, 

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.09.12; 09.07.21; 16.03.13; 27.05.01; 

27.05.17  

(591) ZELENA : #9CCB3B , CMYK 44,0,100,0 

CRVENA : #D81F27 ,  CMYK 9,100,100,1 

CRNA: #000000,  CMYK 0,0,0,100  

(511) Кл. 35:  оглашавање путем wеб сајта и 

апликација, продаја хране путем интернета.  

Кл. 38:  омогућавање електронске комуникације 

клијената и купаца, посредоване у преносу порука 

између купаца и продаваца.  

Кл. 39:  транспорт робе, транспорт производа 

клијената од места производње до места 

конзумације.  
 

(111) 79394 (181) 17.03.2030. 

(210) Ж- 2020-474 (220) 17.03.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) 29. NOVEMBAR AGRAR DOO SUBITICA, 

Александрови Салаши 110, 24000, Суботица, RS 
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(540) 

 

(531) 25.03.13; 26.04.03; 26.04.17; 26.04.24; 29.01.01; 

29.01.02  

(591) црвена, жута.  

(511) Кл. 4:  уље уљане репице за индустријску 

употребу.  

Кл. 29:  сунцокретове семенке, припремљене.  

Кл. 30:  ољуштени јечам; млевени јечам; млевени 

овас; ољуштени овас; овсено брашно.  

Кл. 31:  кукуруз; зрневље [житарице]; нус-производи 

прераде житарица за исхрану животња; пшеница; 

пшеничне клице за исхрану животиња; јечам; овас 

[зоб]; брашно од пиринча за сточну исхрану; сточна 

храна; ланено брашно [сточна храна].   
 

(111) 79395 (181) 29.05.2030. 

(210) Ж- 2020-781 (220) 29.05.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) Advanced New Technologies Co., Ltd., Cayman 

Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, 

Grand Cayman KY1-9008,, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

ANTCHAIN 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), спашавање 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 носачи података, дискови за снимање; 

механизми за апарате који се покрећу новцем; 

регистар касе, рачунске машине, опрема за обраду 

података и рачунари; компјутерски софтвер; 

компјутерски програми; компјутерски софтвер у 

облику апликације за мобилне уређаје и рачунаре; 

софтверске апликације за употребу са мобилним 

уређајима; софтвер за процесуирање електронских 

плаћања за друге и од других; компјутерски софтвер 

и софтверске апликације које се користе у вези са 

финансијским услугама, финансијским 

трансакцијама, електронском трговином, 

електронским плаћањем, разменом страних валута, 

услугама трговине и посредовања и саветодавним 

услугама о инвестирању; софтвер за 

аутентификацију; компјутерски софтвер и 

компјутерске софтверске апликације (који се могу 

преузети); софтвер за размену тренутних порука; 

софтвер за дељење датотека; комуникацијски 

софтвер за електронску размену података, аудио и 

видео садржаја, слика и графика путем 

компјутерских, мобилних, бежичних и 

телекомуникационих мрежа; компјутерски софтвер 

за обраду слика, графика, аудио и видео садржаја и 

текста; компјутерски софтвер који се може 

преузимати који олакшава електронски пренос 

информација, података, докумената, гласа и слика 

преко Интернета; компјутерски софтвер који се може 

преузимати који омогућава корисницима да 

учествују на онлајн састанцима и часовима, са 

приступом подацима, документима, сликама и 

софтверским апликацијама кроз Интернет 

претраживач; компјутерски софтвер који се може 

преузети, за приступ, преглед и управљање 

удаљеним компјутерима и компјутерским мрежама; 

софтвер за рачунарство у облаку који се може 

преузимати; софтвер који се налази у облаку, а који 

се може преузимати; компјутерски софтвер за 

праћење и процену купаца и личног понашања у вези 

са одлукама које се тичу куповине; компјутерске 

софтверске апликације за употребу у вези са 

очувањем животне средине, климатским променама 

и компензацијом за емисију угљеника; онлајн 

електронске публикације (које се могу преузети са 

интернета или са компјутерске мреже или из 

компјутерске базе података); електронске 

публикације које се могу преузимати, у облику 

часописа, чланака, брошура, лифлета, техничких 

спецификација, информационих материјала, 

приручника у областима пословања, електронске 

трговине, информационих технологија, рачунарства 

у облаку, телекомуникација, интернета, обука у вези 

са пословањем и електронском трговином, 

управљања пословањем, продајом, маркетингом и 

финансијама; компјутерске периферне јединице; 

ноутбук рачунари; лаптоп рачунари; преносиви 

рачунари; ручни рачунари; лични дигитални 

асистенти; лични медиа плејери; мобилни телефони; 

паметни телефони; дигиталне камере; батерије, 

пуњачи за батерије; рачунарске радне станице; 

рачунарски сервери; компјутерски и 

телекомуникациони мрежни хардвер; компјутерски 

мрежни адаптери, прекидачи, рутери и чворови; 

бежични и жични модеми и комуникационе картице 

и уређаји; држачи за лаптоп; торбе за рачунаре; 

апарти за гашење пожара; компјутерски хардвер и 
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фирмвер; аутомобилски системи за навигацију; 

компакт дискови; дигитална музика (која се може 

преузети са интернета); телекомуникацијски 

апарати; подлоге за мишеве; слушалице за мобилне 

телефоне; додаци за мобилне телефоне; игре, слике, 

биоскопски филмови, филмови и музика који се могу 

преузети; системи за аларме; безбедносне камере; 

мобилне радио и телевизијске јединице за 

емитовање; опрема за телевизијско емитовање; 

камере; видео камере; слушалице; слушалице које се 

носе у увету; звучници; уређаји и опрема за глобално 

позиционирајући систем [ГПС]; програми и софтвер 

за компјутерске, електронске и видео игре 

(укључујући и софтвер који се може преузети са 

интернета); дисплеји од течних кристала за 

телекомуникациону и електронску опрему; сет топ 

бокс; даљински управљачи; програми за 

складиштење података; наочаре и наочаре за сунце; 

електронске табле са натписом; кодиране или 

магнетне банковне кредитне, дебитне, готовинске, 

платне, телефонске и идентификационе картице; 

аутоматски банкомати; читачи електронских књига; 

тонер кертриџи, празни, за штампаче и фотокопире; 

уређаји за надгледање беба; видео уређаји за 

надгледање беба; поклопци за фотографска сочива; 

таблет рачунари; кодиране кључ картице; 3Д 

наочаре; меморијске картице за машине за видео 

игре; носиви рачунари, паметни телефони, монитори, 

дисплеји, компјутерски хардвер, уређаји за праћење 

активности, аудио опрема, апарати за комуникацију, 

телекомуникациони апарати, компјутерски 

периферни уређаји, носиви медиа плејери и 

дигитални електронски уређаји за комуникацију; 

носиви рачунари, паметни телефони, монитори, 

дисплеји, компјутерски хардвер, уређаји за праћење 

активности, аудио опрема, апарати за комуникацију, 

телекомуникациони апарати, компјутерски 

периферни уређаји, носиви медиа плејери и 

дигитални електронски уређаји за комуникацију који 

се користе за олакшавање трансакција плаћања 

путем електронских средстава и како би дозволили 

купцима да приступе финансијским информацијама 

и информацијама о банковном рачуну и да врше 

трансакције банковних послова; носиви рачунари, 

паметни телефони, монитори, дисплеји, 

компјутерски хардвер, уређаји за праћење 

активности, аудио опрема, апарати за комуникацију, 

телекомуникациони апарати, компјутерски 

периферни уређаји, носиви медиа плејери и 

дигитални електронски уређаји за комуникацију који 

могу да пруже приступ бежичним комуникацијским 

мрежама, телекомуникационим мрежама и 

интернету; мобилне апликације које се могу 

преузети за употребу са носивим рачунарима, 

паметним телефонима, мониторима, дисплејима, 

компјутерским хардвером, уређајима за праћење 

активности, аудио опремом, апаратима за 

комуникацију, телекомуникационим апаратима, 

компјутерским периферним уређајима, носивим 

медиа плејерима и дигиталним електронским 

уређајима за комуникацију; компјутерске софтверске 

апликације за употребу са носивим рачунарима, 

паметним телефонима, мониторима, дисплејима, 

компјутерским хардвером, уређајима за праћење 

активности, аудио опремом, апаратима за 

комуникацију, телекомуникационим апаратима, 

компјутерским периферним уређајима, носивим 

медиа плејерима и дигиталним електронским 

уређајима за комуникацију; кодиране или магнетне 

припејд платне, банковне, кредитне, дебитне, 

готовинске и идентификационе картице.   

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

послови; послови везани за непокретности; клиринг 

и усклађивање финансијских трансакција путем 

глобалне рачунарске мреже; онлине банкарске 

услуге и финансијске услуге; услуге кредитних 

картица, процесуирање и пренос рачуна и уплата, и 

пружање осигурања за финансијске трансакције; 

услуге преноса средстава; пренос средстава 

електронским путем за друге; пренос уплата за друге 

путем интернета; финансијске услуге у области 

услуга обраде рачуна и уплата; организовање и 

управљање лизингом и закупом; изнајмљивање и 

лизинг непокретности; процена непокретности; 

валуација непокретности; финансијске услуге у вези 

са непокретностима, инвестирање у непокретности; 

брокерске услуге у вези са непокретностима; услуге 

агенција за непокретности; услуге стамбених 

агенција; услуге актуара; управљање 

непокретностима и консалтинг услуге; убирање 

најамнине; изнајмљивање канцеларија 

(непокретности); изнајмљивање апартмана и станова; 

пружање финансијских информација путем 

интернета; услуге депозита и услуге издавање 

путничких ваучера; улагање капитала; финансијске 

евалуације [осигурање, банкарство, непокретности]; 

финансијске и услуге управљања активом; 

осигурање и финансијске услуге; финансијске услуге 

пружене путем телекомуникацијских средстава; 

финансијске консалтинг и саветодавне услуге; 

онлине банкарство; банкарске услуге пружене 

онлине са рачунарских база података или интернета; 

услуге посредовања у промету са хартијама од 

вредности, услуге нотирања цена на берзи; 

посредовање у вези са акцијама и обвезницама, 

финансијске анализе; услуге дебитних картица, 

услуге платних картица и услуге чековне гаранције; 

банкарске, услуге штедних рачуна и инвестиционе 

услуге; услуге финансијског клиринга; кредитна 

верификација путем глобалне рачунарске 

информационе мреже; електронске услуге 

управљања ризиком кредита; услуге електронског 
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плаћања за куповину и електронског плаћања 

рачуна; задуживање финансијских рачуна и кредитне 

услуге; електронске банкарске услуге; издавање 

претплатничких картица, платних картица и 

дебитних картица; услуге телефонских кредитних 

картица; информативне услуге у вези са финансијама 

и осигурањем, пружене онлине са рачунарске базе 

података или интернета; агенција за прикупљање 

накнада за гас и електричну енергију; процена 

антиквитета; процена уметничких дела; процена 

накита; процена половних возила; снабдевање 

пореским информацијама (финансијске услуге); 

прикупљање прилога за добротворне фондове; 

организовање добротворног прикупљања; 

добротворно прикупљање; изнајмљивање машина за 

бројење или обраду папирног новца и кованица; 

изнајмљивање банкомата или аутоматизованих 

машина за издавање готовине; услуге онлајн 

плаћања; организовање финансија за грађевинске 

пројекте; издавање ваучера; пружање услуга 

електронског трансфера средстава; мењачке услуге, 

услуге издавања готовине, пружање припејд картица 

или токена, услуге трансфера новца; укључујући све 

горе наведене услуге пружене електронским путем; 

консалтинг, информативне и саветодавне услуге у 

вези са електронским трансфером средстава; услуге 

трансфера стране валуте; размена страних валута; 

трговина валутама; пословање у вези са валутама; 

посредовање у вези са валутама; финансијске 

трансакције путем блокчејна; пружање услуга 

добротворног прикупљања у вези са компензацијом 

за емисију угљеника; посредовање у компензацији за 

емисију угљеника; финансијско спонзорисање 

програма компензације за емисију угљеника; 

финансирање и улагање у пројекте смањења емисије 

угљеника; улагање у програме и пројекте 

компензације за емисију угљеника; улагање у 

фондове за смањење емисије угљеника; пружање 

зајмова; пружање привремених зајмова; консалтинг, 

информативне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама.   

Кл. 42:  научне и технолошке услуге и истраживања 

и пројектовања у вези са њима, услуге индустријских 

анализа и истраживања; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера; софтвер у виду 

сервиса (СааС); блокчејн у виду сервиса (БааС); 

кодирање, декодирање и аутентификација 

информација, порука и података; пружање услуга 

корисничке аутентификације користећи 

биометријску аутентификацију, препознавање лица, 

отисак прста, препознавање гласа и друге типове 

хардверске и софтверске технологије за 

аутентификацију приликом пружања финансијских 

услуга, електронске трговине, донација, праћења 

лиценцираних производа и ангажовања 

обожаватеља; услуге обезбеђивања података; ИТ 

безбедност, заштита и обнова; анализе рачунарских 

безбедносних претњи за заштиту података; пружање 

услуга безбедности за рачунарске мреже, приступ 

рачунару и компјутеризоване трансакције; 

сертификација (контрола квалитета) података путем 

блокчејна; аутентификација података путем 

блокчејна; укључујући све претходно наведене 

услуге у вези са системима плаћања; рачунарске 

услуге у вези са преносом информација, података, 

докумената и слика преко интернета; услуге 

провајдера апликација (АСП), наиме, хостиг 

рачунарских софтверских апликација за друге; 

услуге провајдера апликација (АСП) за пружање 

софтвера у области веб заснованих конференција, 

аудио конференција, електронских порука, 

колаборације докумената, видео конференција, и 

обраде гласа и позива; пружање онлине софтвера 

који се не могу преузимати за олакшавање 

интероперабилности више софтверских апликација; 

услуге техничке подршке у вези са рачунарским 

софтвером и апликацијама пруженим онлине, путем 

емаил-а и телефона; рачунарске услуге, наиме 

креирање онлине заједнице за регистроване 

кориснике да учествују у расправи, добију повратну 

информацију од својих вршњака, формирају 

виртуелне заједнице, учествују у друштвеним 

мрежама и размењују документа; савети о 

рачунарским технологијама пружени интернет 

корисницима путем телефонске подршке; рачунарске 

услуге у вези са креирањем индекса информација, 

страница и извора на рачунарској мрежи; пружање 

алата за претраживање на интернету; дизајн 

рачунара, ноутбук рачунара, лаптоп рачунара, 

преносивих рачунара и ручних рачунара; дизајн 

личних дигиталних асистената и личних медиа 

плејера; дизајн мобилних телефона и паметних 

телефона; дизајн дигиталних камера; рачунарске 

услуге; рачунарско програмирање; рачунарске 

интеграционе услуге; услуге рачунарске анализе; 

рачунарско програмирање у вези са одбраном од 

вируса; услуге рачунарског системског софтвера; 

услуге пројектовања софтвера; пројектовање и развој 

веб-страница; хостинг веб-страница за друге; 

хостинг софтвер рачунарских апликација за 

претраживање и враћање информација из базе 

података и рачунарске мреже; пружање техничких 

информација по посебном захтеву крајњих 

корисника путем телефона или глобалне рачунарске 

мреже; саветодавне услуге у вези са рачунарским 

софтвером; рачунарске услуге у вези са 

прилагођеним претраживањем рачунарске базе 

података и веб-страница; рачунарско и електронско 

кодирање и декодирање сигнала; претварање 

физичких података и докумената у електронске 

медијске формате; тестирање производа и услуге 

процене; архитектонске и услуге дизајна; 
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пројектовање ентеријера зграда, канцеларија и 

апартмана; рачунарске информативне услуге; 

мрежне информативне услуге, наиме, пружање 

техничких информација у вези са рачунарима и 

мрежама у области пословања и електронске 

трговине; пружање рачунарских програма за 

управљање ризиком безбедности; услуге 

рачунарских безбедносних информација, знање и 

услуге тестирања; услуге осигурања квалитета; 

рачунарске услуге у вези са сертификацијом 

пословних трансакција и припремање извештаја у 

вези са њима; рачунарске безбедносне услуге у вези 

са контролом приступа рачунарима, електронским 

мрежама и базама података; обезбеђивање преноса 

података и трансакција путем рачунарских мрежа; 

консултације у области безбедности података; 

технолошке консултације у вези са безбедношћу 

телекомуникација; безбедносне услуге 

компјутеризованих комуникационих мрежа; 

пружање информација у области интернета, светске 

комуникационе мреже и безбедности 

компјутеризованих комуникационих мрежа и 

сигурног преноса података и информација; 

консалтинг услуге у области интернета, светске 

комуникационе мреже и безбедности 

компјутеризованих комуникационих мрежа, услуге 

безбедности информација; услуге аутентификације 

за безбедност рачунара; онлајн аутентификација 

електронских потписа; похрањивање резервних 

података ван главне локације; услуге чувања 

електронских података; пружање информација о 

рачунарским технологијама и програмирању путем 

веб-страница; картографске услуге; рачунарство у 

облаку; услуге хостинг провајдера облака; пружање 

привремене употребе софтвера који се заснива на 

облаку и који се не може преузети и софтвера за 

рачунарство у облаку; електронско похрањивање 

података; пружање виртуелних рачунарских система 

и виртуелне рачунарске средине путем рачунарства у 

облаку; изнајмљивање софтвера за забаву; техничко 

истраживање у вези са компензацијом за емисију 

угљеника; пружање информација, савета и 

консултација у вези са компензацијом за емисију 

угљеника и заштитом животне средине; пружање 

технолошких информација о свести о животној 

средини и еколошким иновацијама; тестирање 

животне средине, услуге процене и праћења; 

истраживања у области заштите и очувања животне 

средине; истраживања и пружање научних 

информација у области климатских промена; научне 

и индустријске консултативне услуге у вези са 

горивима, емисијом горива и угљен-диоксида и 

проблемима животне средине; научна и технолошка 

истраживања у вези са препорукама за смањење 

угљен-диоксида на економичан начин; научне и 

технолошке услуге у вези са управљањем 

програмима за компензацију емисије угљеника; 

истраживање животне средине, услуге управљања и 

заштите; консултативне, информативне и 

саветодавне услуге у вези са напред наведеним 

услугама.  
 

(111) 79396 (181) 29.05.2030. 

(210) Ж- 2020-778 (220) 29.05.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 

Deforest Avenue , East Hanover NJ 07936, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

HALLS Jedan udah bliže 

(511) Кл. 5:  медицински кондиторски производи.   

Кл. 30:  немедицински кондиторски производи, 

чоколадне бомбоне, чоколада, слаткиши од шећера, 

кондиторски производи укључујући слатки корен, 

карамелу, слатко, желе, бомбоне, жвакаћу гуму, 

смрзнуте слаткише, расхлађене слаткише, сладолед, 

колаче, бисквите и десерте.  
 

(111) 79397 (181) 03.06.2030. 

(210) Ж- 2020-835 (220) 03.06.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as Toyota Motor Corporation), 1, 

Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

BZ SERIES 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 79398 (181) 05.06.2030. 

(210) Ж- 2020-847 (220) 05.06.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.17; 03.11.24; 26.01.24; 26.04.06; 26.13.01; 

29.01.06; 29.01.08  
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(591) светло сива, тамно сива, црна.  

(511) Кл. 9:  апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носиоци 

података, опрема за обраду података и рачунари; 

софтвер и рачунарске софтверске апликације (које се 

могу преузимати), укључујући софтверске 

апликације за малопродају и велепродају робе, које 

се могу преузимати; софтверске апликације за 

електронску обраду плаћања, које се могу 

преузимати; платформе рачунарског софтвера 

(снимљене или које се могу преузимати).  

Кл. 35:  оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; услуге 

онлајн малопродаје и велепродаје хране, пића и робе 

широке потрошње преко глобалне рачунарске 

мреже; услуге компјутеризованог онлајн наручивања 

у вези малопродаје и велепродаје хране, пића и робе 

широке потрошње; организација и презентација 

производа трећих лица; услуге пословног 

посредовања код продаје и куповине производа; 

промоција продаје за друге; рекламирање за друге 

путем онлајн електронске комуникационе мреже; 

обезбеђивање онлајн базе података са производима 

трећих лица, која се може претраживати; пословне 

посредничке услуге за продају и куповину робе; 

онлајн компјутерске поруџбине; програм лојалности 

потрошача; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; обезбеђивање и 

пружање пословних и комерцијалних информација, 

укључујући и пружање информација о потрошачким 

производима који се односе на храну и пиће.  

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; услуге плаћања електронским 

новчаником; услуге електронског плаћања и 

финансијских трансакција; услуге плаћања у 

електронској трговини; електронска обрада плаћања 

купљене робе и услуга путем глобалне рачунарске 

мреже; обрада финансијских трансакција извршених 

кредитним картицама; обрада финансијских 

трансакција извршених дебитним картицама; 

финансијско управљање; финансијске консултације; 

електронски пренос средстава; пружање 

финансијских информација; пружање информација о 

финансијама путем интернет странице; услуге 

преноса валуте; услуге плаћања рачуна; услуга 

плаћања рачуна путем интернет странице.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије; саветовање о 

сигурности рачунара; хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера; 

одржавање рачунарског софтвера; софтвер у виду 

сервиса [СааС]; платформа као услуга [ПааС]; 

саветовање о изради веб сајтова; електронско 

похрањивање података.  
 

(111) 79399 (181) 04.06.2030. 

(210) Ж- 2020-841 (220) 04.06.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itami-

shi, Hyogo, JP 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NOMAD GRAPPLER 

(511) Кл. 12:  аутомобилске гуме; унутрашње гуме за 

возила; точкови за аутомобиле.  
 

(111) 79400 (181) 24.04.2030. 

(210) Ж- 2020-570 (220) 24.04.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) "ARENA CHANNELS GROUP" доо Београд, 

Булевар Милутина Миланковића бр. 9А, 11070 Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.14; 26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.24; 29.01.12  

(591) бела са транспаренцијом 40%, градијент 

#010101 - #023А46  

(511) Кл. 35:  оглашавање,помоћ у пословном 

управљању, објављивање рекламних тектстова, 

рекламирање преко телевизије.  

Кл. 38:  емитовање телевизијских програма, 

емитовање кабловске телевизије, пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 41:  производња филмова који нису рекламни 

филмови, продукција телевизијског програма, 

телевизијска забава.   
 

(111) 79401 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-717 (220) 21.05.2020. 

 (151) 14.12.2020. 

(732) Привредно друштво Анвама д.о.о. , Булевар 

Зорана Ђинђића 144б , Нови Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 25.07.02; 29.01.14  

(591) pantone 7533, pantone 7467, pantone 730, pantone 

1805  

(511) Кл. 30:  хлеб без квасца; двопек; кекс: колачи; 

палачинке; хлеб; пите; сендвичи; векне хлеба; овсено 

брашно; хлебне мрвице; пите; слатке земичке и 

колачићи; брашно и производи од житарица.  

Кл. 32:  безалкохолни напици, воћни напици и воћни 

сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за 

прављење напитака.  

Кл. 35:  услуге продаје на мало у вези са пекарским 

производима, производима од житарица, хлеба, 

пецива, колача и посластица.   
 

(111) 79402 (181) 27.02.2030. 

(210) Ж- 2020-324 (220) 27.02.2020. 

 (151) 15.12.2020. 

(732) MORSAL DOO BEOGRAD (SAVSKI 

VENAC), Булевар војводе Мишића 17, Београд, RS 

(740) Адвокат Алма Ш. Инајетовић, Палмира 

Тољатија 5, локал 75, Нови Београд-Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, црвена.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица, хлеб, пецива и 

кондиторски производи  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране; привремени 

смештај.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.05.2020. -15.06.2020. године: 

 

Жиг рег. бр. 18271 чији је носилац CIECH 

Spolka Akcyjna, Ul. Pulawska 182, 02-670 Warszawa, 

PL, престао је да важи дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24487 чији је носилац Ellis 

Enterprises East doo Beograd-Vračar, Булевар краља 

Александра 28, 11000 Београд, RS, престао је да 

важи дана 16.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24538 чији је носилац 

CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO., GMBH, 

RHEINGAUSTRASSE 87-95, D-6200 WIESBADEN, 

DE, престао је да важи дана 06.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 75293 чији је носилац 

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN, 23, Place des Carmes-Dechaux, 63000 

CLERMONT-FERRAND, FR, престао је да важи дана 

06.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24531 чији је носилац KRKA, 

TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да 

важи дана 16.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24423 чији је носилац VETERINA 

DOO, SVETONEDJELJSKA 2,KALINOVICA,10436 

RAKOV POTOK, HR, престао је да важи дана 

16.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24455 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 16.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34499 чији је носилац TDR 

D.O.O., ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 

BR. 1, HR, престао је да важи дана 12.06.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 34409 чији је носилац TOBAČNA 

LJUBLJANA D.O.O., Cesta 24. Junija 90, 1231 

Ljubljana - Črnuče, SI, престао је да важи дана 

26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34450 чији је носилац ProQuest 

LLC, 789 E. Eisenhower Parkway, P.O. Box 1346, Ann 

Arbor, Michigan 48106-1346, US, престао је да важи 

дана 07.06.2020. године. 

Жиг рег. бр. 34337 чији је носилац 

FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA 

INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul. 

Aleksadar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је 

да важи дана 16.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34494 чији је носилац TDR 

D.O.O., ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 

BR.1Hrvatska, HR, престао је да важи дана 

12.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34495 чији је носилац TDR 

D.O.O., ROVINJ,OBALA VLADIMIRA NAZORA 

BR.1Hrvatska, HR, престао је да важи дана 

12.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34414 чији је носилац SHELL 

BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 

Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана 

26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34477 чији је носилац CHOICE 

HOTELS INTERNATIONAL, INC., 10750 COLUMBIA 

PIKE, SILVER SPRING, MARYLAND 20901, US, 

престао је да важи дана 07.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34485 чији је носилац CHOICE 

HOTELS INTERNATIONAL, INC., 10750 COLUMBIA 

PIKE, SILVER SPRING, MARYLAND 20901, US, 

престао је да важи дана 12.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34457 чији је носилац JT 

International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 07.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34463 чији је носилац Intervet 

International B.V.  a limited liability company organized 

and existing under the laws of Netherlands, Wim de 

Korverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, NL, престао је 

да важи дана 07.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34412 чији је носилац EYGN 

LIMITED, ONE MONTAGUE PLACE,EAST BAY 

STREET NASSAU, US, престао је да важи дана 

26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34398 чији је носилац Bristol-

Myers Squibb Pharma Company, a Delaware General 

Partnership, Route 206 & Provinceline Road, Princeton, 

New Jersey 08540, US, престао је да важи дана 

25.05.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 34399 чији је носилац Bristol-

Myers Squibb Pharma Company, a Delaware General 

Partnership, Route 206 & Provinceline Road, Princeton, 

New Jersey 08540, US, престао је да важи дана 

25.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35577 чији је носилац Amgen Inc., 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 

91320-1799, US, престао је да важи дана 19.05.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 35681 чији је носилац 

PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, 700 Milam 

Street, Houston, Texas 77002, US, престао је да важи 

дана 22.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35442 чији је носилац MURA, 

EUROPEAN FASHION DESIGN, PROIZVODNJA 

OBLAČIL, D.D., PLESE 2, 9000 MURSKA SOBOTA, 

SI, престао је да важи дана 23.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37792 чији је носилац WILLIAM 

HOLLINS & COMPANY LIMITED, VIYELLA 

HOUSE, NOTTINGHAM ROAD, SOMERCOTES, 

DERBYSHIRE, DE55 4JN, ENGLESKA, GB, престао 

је да важи дана 23.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34430 чији је носилац KRKA, 

TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да 

важи дана 30.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35614 чији је носилац 

GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

B.B., YU, престао је да важи дана 25.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35880 чији је носилац RADISSON 

HOTELS INTERNATIONAL, INC., Carlson Parkway, 

P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459, US, 

престао је да важи дана 25.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36442 чији је носилац TI Gotham 

Inc., 225 Liberty Street, New York, NY 10281, US, 

престао је да важи дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35620 чији је носилац Advance 

Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, 

New York,  NY 10007, US, престао је да важи дана 

31.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35660 чији је носилац THE 

CLOROX COMPANY, 1221 BROADWAY, 

OAKLAND, CA 94612, US, престао је да важи дана 

31.05.2020. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 35625 чији је носилац THE 

CLOROX COMPANY, 1221 BROADWAY, 

OAKLAND, CA 94612, US, престао је да важи дана 

31.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35626 чији је носилац THE CLOROX 

COMPANY, 1221 BROADWAY, OAKLAND, CA 94612, 

US, престао је да важи дана 31.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35627 чији је носилац THE 

CLOROX COMPANY, 1221 BROADWAY, 

OAKLAND, CA 94612, US, престао је да важи дана 

31.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35628 чији је носилац Henkel 

Corporation, One Henkel Way, Rocky Hill, , CT 06067, 

US, престао је да важи дана 31.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35535 чији је носилац 

McDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY 

COMPANY, LIMITED, 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36226 чији је носилац MERKUR 

trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, SI, 

престао је да важи дана 07.06.2030. године. 

 

Жиг рег. бр. 37793 чији је носилац Scott Sports 

SA , Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez, CH, 

престао је да важи дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45675 чији је носилац MSD 

International Holdings GmbH, Weystrasse 20, CH-6000 

Lucerne 6, CH, престао је да важи дана 20.05.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45735 чији је носилац 

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN.BHD., 

HICOM Industrial Estate, Batu 3, 40000 Shah Alam, 

Selangor Darul Ehsan, , MY, престао је да важи дана 

20.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46358 чији је носилац FITCO, 

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU 

TRGOVINU D.O.O., Iva Ćipika 18, 21000 Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 24.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 43421 чији је носилац 4LIFE 

Trademarks, LLC, 9850 S. 300 W., Sandy, Utah 84070, 

US, престао је да важи дана 24.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45792 чији је носилац SAMSUNG 

ELECTRONICS CO. LTD., 416. Maetan-dong, Paldal-

gu, Suwon-city, Kyungki-do, KR, престао је да важи 

дана 26.05.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 45793 чији је носилац 

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d. 

SUBOTICA - PROIZVODNJA HRANE ZA 

ŽIVOTINJE, FARMACEUTSKIH PREPARATA, 

PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD, Subotica, 

Beogradski put 123, RS, престао је да важи дана 

27.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45794 чији је носилац 

VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d. 

SUBOTICA - PROIZVODNJA HRANE ZA 

ŽIVOTINJE, FARMACEUTSKIH PREPARATA, 

PESTICIDA I SREDSTAVA ZA DDD, Subotica, 

Beogradski put 123, RS, престао је да важи дана 

27.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45798 чији је носилац GENERAL 

RE CORPORATION, a Delaware corporation, 120 Long 

Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US, престао 

је да важи дана 30.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 43489 чији је носилац 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I 

PROMET LEKOVA PHARMAS DOO, Вилине воде 

бб, 11000 Београд-Палилула, RS, престао је да важи 

дана 01.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 43697 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih 

proizvoda "Soko Nada Štark", Beograd, Kumodraška 

249, RS, престао је да важи дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 48094 чији је носилац I.T.C. LIMITED, 

Virginia House", 37 Chowringhee, Calcuta - 700 071, 

State of West Bengal, INDIJA", IN, престао је да важи 

дана 03.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45669 чији је носилац PRINCO 

CORPORATION, No. 6, Creation 4th Road, Science 

Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C., TW, 

престао је да важи дана 03.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45720 чији је носилац Sony 

Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, 

Tokyo, JP, престао је да важи дана 03.06.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 45719 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE 

"TELEKOM SRBIJA" A.D., Takovska 2, Beograd, YU, 

престао је да важи дана 07.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45718 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE 

"TELEKOM SRBIJA" A.D., Takovska 2, Beograd, YU, 

престао је да важи дана 07.06.2020. године. 

Жиг рег. бр. 45717 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE 

"TELEKOM SRBIJE" A.D., Takovska 2, Beograd, YU, 

престао је да важи дана 07.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45716 чији је носилац 

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE 

"TELEKOM SRBIJE" A.D., Takovska 2, Beograd, YU, 

престао је да важи дана 07.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45696 чији је носилац Bolton 

Alimentari S.p.A., 18/22 Via Einaudi, 22072 Cermenate, 

province of Como, IT, престао је да важи дана 

08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45671 чији је носилац DCP 

HEMIGAL d.o.o., Tekstilna br. 97, 16000 Leskovac, 

RS, престао је да важи дана 10.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45715 чији је носилац TAKEDA 

PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1, 

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan, JP, 

престао је да важи дана 13.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61188 чији је носилац Dr. Werner 

Freyberg, Chemische Fabrik Delitia Nachf. 

Verwaltungsgesellschaft mbH, Dr.- Werner-Freyberg-

Str. 11, 69514 Laudenbach, DE, престао је да важи 

дана 15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62267 чији је носилац SWISS 

HEALTH d.o.o., Terazije br. 29/III, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62268 чији је носилац SWISS 

HEALTH d.o.o., Terazije br. 29/III, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62398 чији је носилац SWISS 

HEALTH d.o.o., Terazije br. 29/III, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62133 чији је носилац Jelena Ćalić, 

preduzetnik, GUŠT - Radnja za preradu i konzervisanje voća 

i povrća, 11000 Beograd, Todora Dukina 34, RS, престао је 

да важи дана 15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63027 чији је носилац 

"PROJMETAL" ad Beograd, Cvijićeva 127, 11000 

Beograd, Serbia, RS, престао је да важи дана 

15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61789 чији је носилац 

Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover NJ 07936, US, престао је да 

важи дана 15.05.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 61785 чији је носилац CHIPITA 

Industrial and Commercial Company S.A. Greece 

(distinctive title: CHIPITA S.A.), 12th klm National 

Road Athens-Lamia, Metamorphossis, 14452 ATTICA, 

GR, престао је да важи дана 15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61922 чији је носилац "CIRCUS" 

d.o.o., 11000 Beograd, Sime Igumanova 2-4, RS, 

престао је да важи дана 15.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61657 чији је носилац 

KOZMETIK PLUS D.O.O., 18000 Niš, Bulevar cara 

Konstantina 82-86, RS, престао је да важи дана 

18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61923 чији је носилац 

KOZMETIK PLUS D.O.O., 18000 Niš, Bulevar cara 

Konstantina 82-86, RS, престао је да важи дана 

18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61924 чији је носилац 

KOZMETIK PLUS D.O.O., 18000 Niš, Bulevar cara 

Konstantina 82-86, RS, престао је да важи дана 

18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62006 чији је носилац ELINGZO, 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, 

promet i usluge, 11147 Beograd, Crveno barjače 43, RS, 

престао је да важи дана 18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61699 чији је носилац THE 

GILLETTE COMPANY LLC , One Gillette Park  

, Boston, Massachusetts 02127, US, престао је да важи 

дана 18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61776 чији је носилац 

CINEPLEXX INTERNATIONAL GmbH, 

Siebensterngasse 37, 1070 Beč, AT, престао је да важи 

дана 18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61779 чији је носилац 

CINEPLEXX INTERNATIONAL GmbH, 

Siebensterngasse 37, 1070 Beč, AT, престао је да важи 

дана 18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62014 чији је носилац 

BEOPANAX DOO, Kneza Višeslava 63/I/30, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 18.05.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61783 чији је носилац 

BEOPANAX DOO, Kneza Višeslava 63/I/30, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 18.05.2020. 

године. 

 

 

Жиг рег. бр. 61774 чији је носилац AREX 

DOO, NJEGOŠEVA 77A, BEOGRAD, RS, престао је 

да важи дана 18.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62013 чији је носилац Nacionalna 

agencija za regionalni razvoj, Trg Nikole Pašića br. 5/VI  

, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

19.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61784 чији је носилац Ines Sunko, 

11000 Beograd, Gospodar Jovanova 16, RS, престао је 

да важи дана 19.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61901 чији је носилац "PEKARA 

BRANKOVIĆ" doo, 18000 Niš, Bulevar 12. februar br. 

33/1, RS, престао је да важи дана 19.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61839 чији је носилац Limundo 

doo, 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 32a, RS, 

престао је да важи дана 19.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61840 чији је носилац Limundo 

doo, 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 32a, RS, 

престао је да важи дана 19.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62271 чији је носилац S-GROUP 

DOO GORNJI MILANOVAC, Nova industrijska zona 

Velereč bb, 32300 Gornji Milanovac, RS, престао је да 

важи дана 20.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62272 чији је носилац S-GROUP 

DOO GORNJI MILANOVAC, Nova industrijska zona 

Velereč b.b., 32300 Gornji Milanovac, RS, престао је да 

важи дана 20.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61714 чији је носилац S-GROUP 

DOO GORNJI MILANOVAC, Nova industrijska zona 

Velereč b.b., 32300 Gornji Milanovac, RS, престао је да 

важи дана 20.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62044 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, kompanija sa ograničenom 

odgovornošću organizovana po propisima države 

Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 

48265-3000, US, престао је да важи дана 20.05.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62003 чији је носилац PTP DIS 

D.O.O., Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo, RS, 

престао је да важи дана 20.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62011 чији је носилац Tokaido 

Holdings Co., Ltd., Okano Bldg. 1F, 1-4-11, Hongo, 

Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, JP, престао је да важи 

дана 20.05.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62809 чији је носилац Preduzeće za 

proizvodnju, promet i usluge "PODRUM 

ALEKSANDROVIĆ" d.o.o., Vinča - Topola, RS, престао је 

да важи дана 20.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62072 чији је носилац ALPHA 

BANK А.Е. , 40 Stadiou Street, , Athens (Atina), GR, 

престао је да важи дана 20.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62507 чији је носилац SZTR IMPACTO, 

Preduzetnik Tijana Živko, Subotica, Staniše Neorčića 10, RS, 

престао је да важи дана 21.05.2020. године. 
 

Жиг рег. бр. 62316 чији је носилац 

BEOGRADSKA KULTURNA MREŽA d.o.o., Ада 

Циганлија бб, 11030 Чукарица, Београд, RS, престао 

је да важи дана 21.05.2020. године. 
 

Жиг рег. бр. 61694 чији је носилац KEPROM 

d.o.o., 11000 Beograd, Magistarski trg 16, RS, престао 

је да важи дана 21.05.2020. године. 
 

Жиг рег. бр. 62664 чији је носилац 

"SCOOTERS-MOTO MANIA" D.O.O., Branka 

Radičevića br. 58, Laćarak, RS, престао је да важи 

дана 22.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61295 чији је носилац Jugo-Hem 

d.о.о., 16000 Leskovac, Industrijska bb, RS, престао је 

да важи дана 25.05.2020. године. 
 

Жиг рег. бр. 61763 чији је носилац Gordana 

Stević Dulić, 11000 Beograd, Carice Milice br. 3, RS, 

престао је да важи дана 25.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62600 чији је носилац Gordana 

Stević Dulić, 11000 Beograd, Carice Milice br. 3, RS, 

престао је да важи дана 25.05.2020. године. 
 

Жиг рег. бр. 61764 чији је носилац Gordana 

Stević Dulić, 11000 Beograd, Carice Milice br. 3, RS, 

престао је да важи дана 25.05.2020. године. 
 

Жиг рег. бр. 61751 чији је носилац Dejan 

Slavulj, 11000 Beograd, Emila Zatopeka 42, RS i 

Vladimir Prica, 11000 Beograd, Beogradska 43/6, RS, 

престао је да важи дана 25.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 64342 чији је носилац DRUŠTVO 

SRPSKIH DOMAĆINA, 11000 Beograd, Trg Nikole 

Pašića br. 4, II sprat, RS, престао је да важи дана 

25.05.2020. године. 
 

Жиг рег. бр. 61801 чији је носилац WURTH 

doo za trgovinu montažnom opremom, Pančevački put 

br. 38, RS, престао је да важи дана 25.05.2020. 

године. 

Жиг рег. бр. 61731 чији је носилац TDR d.o.o., 

52210 Rovinj, Obala Vladimira Nazora br. 1, HR, 

престао је да важи дана 26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61728 чији је носилац 

"UNIVEREXPORT" DOO Novi Sad, 21000 Novi Sad, 

Sentandrejski put 165, RS, престао је да важи дана 

26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61747 чији је носилац FABRIKA 

MODNE OBUĆE "UKUS" a.d., Kovačica, Nikole Tesle 

55, RS, престао је да важи дана 26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61821 чији је носилац FABRIKA 

MODNE OBUĆE "UKUS" a.d., Kovačica, Nikole Tesle 

55, RS, престао је да важи дана 26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61745 чији је носилац DRAGAN 

VASILIĆ, 21000 Novi Sad, Milete Jakšića 5, RS, 

престао је да важи дана 26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61817 чији је носилац Kentucky 

Fried Chicken International Holdings LLC, 1441 

Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213,, US, 

престао је да важи дана 26.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61382 чији је носилац Јулијана 

Живојиновић, Пожаревачка бр. 36, 11000 Београд, 

RS, престао је да важи дана 27.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61732 чији је носилац TDR d.o.o., 

52210 Rovinj, Obala Vladimira Nazora br. 1, HR, 

престао је да важи дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61733 чији је носилац TDR d.o.o., 

52210 Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, HR, престао 

је да важи дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61873 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin 

bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана 

29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61737 чији је носилац PHILIP 

Morris Brands Sarl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 

CH, престао је да важи дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61738 чији је носилац PHILIP 

Morris Brands Sarl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 

CH, престао је да важи дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61713 чији је носилац Cheminova 

A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, DK, престао 

је да важи дана 29.05.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62170 чији је носилац Shital Puri, 

21000 Novi Sad, Hadži Ruvimova 2, RS, престао је да 

важи дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62648 чији је носилац Dr. Werner 

Freyberg Chemische Fabrik Delitia Nachf. 

Verwaltungsgesellschaft mbH , Dr. Werner-Freyberg-

Str. 11, 69514 Laudenbach, DE, престао је да важи 

дана 29.05.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61711 чији је носилац Оаth Inc., , 

22000 AOL Way, , Dulles, VA 20166, US, престао је 

да важи дана 01.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61956 чији је носилац "LOK 

COTTON INTERNATIONAL" d.o.o. Beograd, 

Slobodana Đurića 21, 11080 Beograd-Zemun, RS, 

престао је да важи дана 01.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61761 чији је носилац ЕCOVACS 

ROBOTICS CO., LTD , 108 #, Shihu west Road, 

Wuzhong district, , Jiangsu Province, Suzhou city, , CN, 

престао је да важи дана 01.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61965 чији је носилац 

"UNIVEREXPORT" DOO Novi Sad, 21000 Novi Sad, 

Sentandrejski put 165, RS, престао је да важи дана 

01.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61951 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61952 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61954 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61953 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61950 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

 

 

Жиг рег. бр. 61727 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63165 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61754 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61638 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62211 чији је носилац Marinković 

Ljiljana i Miroslav, Hvjezdoslavova 130, Stara Pazova, 

RS, престао је да важи дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61791 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61792 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61565 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 02.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61629 чији је носилац "PAX-

MARKETI" DOO, Kralja Petra I br. 48, 35250 Paraćin, 

RS, престао је да важи дана 03.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61818 чији је носилац 

FARMACEVTSKA HEMISKA KOZMETIČKA 

INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао 

је да важи дана 03.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61820 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, promet i usluge "ERGA CO." D.O.O., 

Jurija Gagarina 243/39, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 04.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61812 чији је носилац PD 

"BRADOX" DOO, Ive Andrića 176, Novi Pazar, RS, 

престао је да важи дана 04.06.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 61863 чији је носилац DOO 

"BAHUS" Striža, Striško naselje bb, 35250 Paraćin, RS, 

престао је да важи дана 04.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61559 чији је носилац CAMPERO 

INTERNATIONAL CORP., P.O. Box 146, Road Town, 

Tortola, VG, престао је да важи дана 04.06.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61804 чији је носилац VOĆAR 

d.o.o., 76207 Gornji Rahić 112, Brčko, BA, престао је 

да важи дана 05.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62632 чији је носилац PTD 

"RAZVITAK GST", 14000 Valjevo, Nikole Tesle 1, RS, 

престао је да важи дана 05.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61753 чији је носилац BASF 

Corporation, 100 Campus Drive,  Florham Park, NJ 

07932, US, престао је да важи дана 05.06.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61744 чији је носилац GHC DOO 

ZLATIBOR, Đurkovac 79, RS, престао је да важи дана 

08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63356 чији је носилац GHC DOO 

ZLATIBOR, Đurkovac 79, RS, престао је да важи дана 

08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61630 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61631 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61632 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61633 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61634 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 63166 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61887 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61757 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61679 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61678 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61676 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61677 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године 

 

Жиг рег. бр. 61680 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61663 чији је носилац COLOR 

MEDIA INTERNATIONAL DOO, NOVI SAD, 21000 

Novi Sad, Temerinska br. 102, RS, престао је да важи 

дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61842 чији је носилац FUN-

DRINKS d.o.o., Mirka Obradovića bb, Valjevo, RS, 

престао је да важи дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61843 чији је носилац FUN-

DRINKS d.o.o., Mirka Obradovića bb, Valjevo, RS, 

престао је да важи дана 08.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61973 чији је носилац Žarko 

Popović, Slanački put 111Ј, 11060 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 09.06.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 61928 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61929 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška  65b, RS, престао је 

да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61930 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61816 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62051 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61815 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62052 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61852 чији је носилац ZELENI 

IZBOR D.O.O., Resavska 28/III, Beograd, RS, престао 

је да важи дана 09.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61794 чији је носилац "ADRIA 

MEDIA GROUP" d.o.o., Beograd, Vlajkovićeva br. 8, 

RS, престао је да важи дана 10.06.2020. године. 

Жиг рег. бр. 61932 чији је носилац PTP DIS 

D.O.O., 11319 Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1B, RS, 

престао је да важи дана 10.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61990 чији је носилац DE 

AGOSTINI HELLAS Ltd, Leoforos Vouliagmenis Ave 

44-46, 16673 Voula, Athens, GR, престао је да важи 

дана 10.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62589 чији је носилац Hemijska 

industrija "Župa", Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac, 

RS, престао је да важи дана 11.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61337 чији је носилац MEDICO 

UNO preduzeće za trgovinu d.o.o., Pančevački put 38, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 11.06.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61338 чији је носилац MEDICO 

UNO preduzeće za trgovinu d.o.o., Pančevački put 38, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 11.06.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62544 чији је носилац JAT-

KETERING DOO, Aerodrom Nikola Tesla, Surčin, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 11.06.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62468 чији је носилац AD 

"IMLEK" , Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska 

skela, RS, престао је да важи дана 11.06.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62318 чији је носилац ANLIT 

LTD. , An Israel company of Granot Center, M.P. Hefer 

38100, IL, престао је да важи дана 12.06.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.11.2020. -15.12.2020. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 14119 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15545 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16307 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16942 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16943 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16957 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 16988 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 18407 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 

Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 19080 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 24347 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 

Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25088 

промењена је у CNA Holdings LLC, 222 W. Las 

Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25170 

промењена је у Energizer Auto, Inc. 

a corporation organized and existing under the laws of 

the State of Delaware, 44 Old Ridgebury Road, 

Danbury, Connecticut 06810, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 31330 

промењена је у Energizer Auto, Inc. 

a corporation organized and existing under the laws of 

the State of Delaware, 44 Old Ridgebury Road, 

Danbury, Connecticut 06810, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 35476 

промењена је у ASPEN GLOBAL INCORPORATED, 

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36841 

промењена је у LEUNG KAI FOOK MEDICAL CO. 

PTE. LTD., 84 South Bridge Road, #03-00 Leung Kai 

Fook Building , Singapore 058714, SG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36842 

промењена је у LEUNG KAI FOOK MEDICAL CO. 

PTE. LTD., 84 South Bridge Road, #03-00 Leung Kai 

Fook Building, Singapore 058714, SG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37065 

промењена је у Allied Van Lines, Inc., 101 E. 

Washington Blvd., Suite 1100, Fort Wayne, Indiana 

46802, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39260 

промењена је у KABUSHIKI KAISHA AUDIO-

TECHNICA (AUDIO-TECHNICA CORPORATION), 

2-46-1 Nishinaruse, Machida-shi, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41121 

промењена је у АVENTISUB LLC   , 55 Corporate 

Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 41621 

промењена је у АVENTISUB LLC, 55 Corporate 

Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 45501 

промењена је у Energizer Auto, Inc. 

a corporation organized and existing under the laws of 

the State of Delaware, 44 Old Ridgebury Road, 

Danbury, Connecticut 06810, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49093 

промењена је у HERTZ SYSTEM, INC., 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49541 

промењена је у АVENTISUB LLC, 55 Corporate 

Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58569 

промењена је у SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 

Tour Saint-Gobain, 12 Place de I'Iris, 92400 Courbevoie, 

FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58570 

промењена је у SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 

Tour Saint-Gobain, 12 Place de I'Iris, 92400 Courbevoie, 

FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58571 

промењена је у SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 

Tour Saint-Gobain, 12 Place de I'Iris, 92400 Courbevoie, 

FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58573 

промењена је у SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 

Tour Saint-Gobain, 12 Place de I'Iris, 92400 Courbevoie, 

FR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58666 

промењена је у HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11158 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59897 

промењена је у Plotun d.o.o., Обилићева 33, 37000 

Крушевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62819 

промењена је у Energy Brands Inc., One Coca-Cola 

Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63170 

промењена је у HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD., Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1 1102, KY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63253 

промењена је у Himalaya Global Holdings Ltd., 

Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 1162, 

Grand Cayman, KY1 1102, KY; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63254 

промењена је у HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD., Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1 1102, KY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63255 

промењена је у HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD., Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1 1102, KY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63360 

промењена је у HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11158 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63561 

промењена је у Energy Brands Inc., One Coca-Cola 

Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63736 

промењена је у MARINA ANĐELKOVIĆ PR 

STUDIO ZA LIKOVNU EDUKACIJU PRIMART 

BEOGRAD, Бране Црнчевића 6 , 11000 Београд-

Врачар, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63971 

промењена је у Clarios Technology and Recycling 

GmbH, Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64401 

промењена је у HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD., Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1 1102, KY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64710 

промењена је у HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD., Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1 1102, KY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64784 

промењена је у Clarios Technology and Recycling 

GmbH, Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66305 

промењена је у Clarios Technology and Recycling 

GmbH, Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69513 

промењена је у HERTZ SYSTEM, INC., 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 69514 

промењена је у HERTZ SYSTEM, INC., 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 73746 

промењена је у HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11158 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73747 

промењена је у HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11158 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73748 

промењена је у HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11158 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73749 

промењена је у HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11158 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 73750 

промењена је у HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11158 Београд-Стари 

Град, RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 16725 извршен је пренос на Eli Lilly 

and Company Limited  , Lilly House, Priestley Road , 

Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, UK; 

 

За жиг бр. 16725 извршен је пренос на Elanco 

UK AH Limited, Form 2 Bartley Way, Bartley Wood 

Business Park, Hook RG27 9XA, UK; 

 

За жиг бр. 27140 извршен је пренос на Elanco 

UK AH Limited, Form 2 Bartley Way, Bartley Wood 

Business Park, Hook RG27 9XA, UK; 

 

За жиг бр. 28528 извршен је пренос на Elanco 

UK AH Limited, Form 2 Bartley Way, Bartley Wood 

Business Park, Hook RG27 9XA, UK; 

 

За жиг бр. 33477 извршен је пренос на 

UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, New York, 

N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 35497 извршен је пренос на 

UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, New York, 

N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 44689 извршен је пренос на BP 

International Limited, Chertsey Road, Sunbury-on 

Thames, Middlesex TW16 7BP, UK; 

 

За жиг бр. 44690 извршен је пренос на BP 

International Limited, Chertsey Road, Sunbury-on 

Thames, Middlesex TW16 7BP, UK; 

 

За жиг бр. 46286 извршен је пренос на 

UPJOHN US 1 LLC , 235 East 42nd Street, New York, 

N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 55954 извршен је пренос на ATLAS 

INVEST B.V., NL-1432CG Aalsmeer, Aalsmeerderweg 

47., D.1, NL, NL; 

 

За жиг бр. 59354 извршен је пренос на ATLAS 

INVEST B.V., NL-1432CG Aalsmeer, Aalsmeerderweg 

47., D.1, NL, NL; 

 

За жиг бр. 62801 извршен је пренос на WH 

BUYER, LLC, 230 PARK AVENUE, NEW YORK, 

NEW YORK 10169, US; 

 

За жиг бр. 63278 извршен је пренос на WH 

BUYER, LLC, 230 PARK AVENUE, NEW YORK, 

NEW YORK 10169, US; 

 

За жиг бр. 63279 извршен је пренос на WH 

BUYER, LLC, 230 PARK AVENUE, NEW YORK, 

NEW YORK 10169, US; 

 

За жиг бр. 63280 извршен је пренос на WH 

BUYER, LLC, 230 PARK AVENUE, NEW YORK, 

NEW YORK 10169, US; 

 

За жиг бр. 63281 извршен је пренос на WH 

BUYER, LLC, 230 PARK AVENUE, NEW YORK, 

NEW YORK 10169, US; 

 

За жиг бр. 65906 извршен је пренос на 

CORDIER, 1, rue de la Seiglière, 33800 Bordeaux, FR; 

 

За жиг бр. 66704 извршен је пренос на Elanco 

UK AH Limited, Form 2 Bartley Way, Bartley Wood 

Business Park, Hook RG27 9XA, UK; 

 

За жиг бр. 74090 извршен је пренос на Марина 

Дуњић, Радивоја Марковића 10/16, 11000 Београд, 

RS; 

 

За жиг бр. 74091 извршен је пренос на Марина 

Дуњић, Радивоја Марковића 10/16, 11000 Београд, 

RS; 

 

За жиг бр. 74093 извршен је пренос на Марина 

Дуњић, Радивоја Марковића 10/16, 11000 Београд, 

RS; 
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За жиг бр. 74128 извршен је пренос на Марина 

Дуњић, Радивоја Марковића 10/16, 11000 Београд, 

RS; 

 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 77995 уписана је лиценца на Pr 

Snežana Stajić Ordinacija Opšte Medicine Zerona 

Medical, Мишарска 10, 11000 Београд, RS; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  46/2020 – 50/2020  (26.11.2020. – 24.12.2020.)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1567262 

(151) 17.11.2020 

(540) 

Fleischsaftgarung 

(732) Platinum GmbH & 

CO. KG 

(511)  31 

(111) 1567276 

(151) 28.07.2020 

(540) 

 

(732) Dulce Bestia LLC 

(511)  09  14  18  25  28  35 

(111) 1567304 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) OPT Nyrt 

(511)  35  36  41 

(111) 1567324 

(151) 07.08.2020 

(540) 

 

(732) Suraieva Viktoriia 

Volodymyrivna 

(511)  35 

(111) 1561394 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) Ovnak d.o.o. Vitez 

(511)  14 

(111) 1561415 

(151) 09.10.2020 

(540) 

C&H 

(732) Cooper&Hunter 

International Corporation 

(511)  11 

(111) 1561482 

(151) 29.04.2020 

(540) 

 

(732) Quanzhou Zhongzhi   

New Material Technology 

Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1561486 

(151) 28.09.2020 

(540) 

IMEMBYR 

(732) Eisai R&D 

Management Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1561495 

(151) 02.10.2020 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1561511 

(151) 31.07.2020 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1561533 

(151) 21.07.2020 

(540) 

FLAMING HOT 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1561536 

(151) 28.09.2020 

(540) 

COGZYAS 

(732) Eisai R&D 

Management Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1561547 

(151) 28.09.2020 

(540) 

COGLEKA 

(732) Eisai R&D 

Management Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1561572 

(151) 28.09.2020 

(540) 

LEQOGNI 

(732) Eisai R&D 

Management Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1561578 

(151) 18.06.2020 

(540) 

 

(732) RĪGAS STRADIŅA 

UNIVERSITĀTE 

(511)  09  16  41  42  44 
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(111) 1561590 

(151) 11.08.2020 

(540) 

GUTTERIDGE 

(732) Capri S.r.L. 

(511)  03  09  14  18  25  35 

(111) 1561601 

(151) 06.08.2020 

(540) 

 

(732) FILIR d.o.o. 

(511)  07  09  11 

(111) 1561604 

(151) 06.08.2020 

(540) 

BLITZ 

(732) FILIR d.o.o. 

(511)  07  09  11 

(111) 1561613 

(151) 01.09.2020 

(540) 

DUOS 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH1 

(511)  09  11  42 

(111) 1561645 

(151) 01.07.2020 

(540) 

 

(732) SC AUTONET 

IMPORT SRL 

(511)  07  08  35 

(111) 1561651 

(151) 12.06.2020 

(540) 

EUROMENE 

(732) RĪGAS STRADIŅA 

UNIVERSITĀTE 

(511)  09  16  41  42  44 

(111) 1561665 

(151) 10.06.2020 

(540) 

Citrox 

(732) Citrox Biosciences 

Ltd 

(511)  01  03  05  10 

(111) 1561674 

(151) 06.10.2020 

(540) 

 

(732) CAR-connect GmbH 

(511)  09  37  39 

(111) 1561681 

(151) 04.09.2020 

(540) 

 

(732) SAMSUNG 

ELECTRONICS CO., LTD. 

(511)  10  25  28  36  37  41  

45 

(111) 1561714 

(151) 30.07.2020 

(540) 

WILD ELEMENTS 

(732) Eslami, Nikki 

(511)  03  05  25  36  41 

(111) 1561733 

(151) 22.09.2020 

(540) 

FERRERO 

ROCHER 

ORIGINS 

(732) FERRERO S.P.A. 

(511)  30 

(111) 1561770 

(151) 05.10.2020 

(540) 

ENVISOFT 

(732) Nichino Europe Co., 

Ltd. 

(511)  01  05 

(111) 1561805 

(151) 23.10.2020 

(540) 

 

(732) Ahold Delhaize 

Licensing Sàrl 

(511)  33 

(111) 1561826 

(151) 01.09.2020 

(540) 

MARINIA 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1561835 

(151) 01.09.2020 

(540) 

DEHINEL CAT 

SPOT ON 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1561851 

(151) 07.07.2020 

(540) 

Jlox 

(732) Peter Würtele 

(511)  01  05  06  17 

(111) 1561859 

(151) 01.09.2020 

(540) 

DEHISPOT 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1561881 

(151) 01.10.2020 

(540) 

 

(732) KAMEI GmbH & Co. 

KG 

(511)  12 

(111) 1561886 

(151) 20.07.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1561896 

(151) 11.09.2020 

(540) 

 

(732) Zhejiang Dongyang  

DMEGC Chengji 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  07  09 

(111) 1561912 

(151) 07.08.2020 

(540) 

VARIVAS 

(732) KABUSHIKI 

KAISHA MORRIS 

(MORRIS COMPANY 

LTD.) 

(511)  18  25  28 

(111) 1561954 

(151) 22.09.2020 

(540) 

iMillions 

(732) The Big Game S.A. 

(511)  41 

(111) 1561977 

(151) 11.09.2020 

(540) 

 

(732) Jiangsu Qilikang Skin 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1561986 

(151) 24.08.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Hongzhe 

Intelligent System 

Engineering Co. Ltd. 

(511)  09 

(111) 1562000 

(151) 22.10.2020 
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(540) 

 

(732) FATRO S.P.A. 

(511)  05 

(111) 1562019 

(151) 17.09.2020 

(540) 

 

(732) YONGKANG 

GEENEW IMP & EXP 

CO., LTD. 

(511)  08  11 

(111) 1562021 

(151) 22.10.2020 

(540) 

TIME TO WALK 

OR PUSH 

(732) OXYGENTRACK 

LLC 

(511)  09 

(111) 1561361 

(151) 02.01.2020 

(540) 

 

(732) DEKON KONGRE 

VE TURİZM 

HİZMETLERİ A.Ş. 

(511)  41 

(111) 1562100 

(151) 29.07.2020 

(540) 

HYBRIQ 

TECHNOLOGY 

(732) CONSENTINO, 

S.A.U. 

(511)  19  20 

(111) 1562104 

(151) 26.10.2020 

(540) 

RAPIDS 

(732) Bora Creations S.L. 

(511)  03 

(111) 1562125 

(151) 25.09.2020 

(540) 

 

(732) BrosMed Medical 

Co., Ltd. 

(511)  10 

(111) 1562170 

(151) 10.09.2020 

(540) 

 

(732) ZHEJIANG 

VALOGIN 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

(511)  06  11 

(111) 1562178 

(151) 03.09.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Lavanda 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  11 

(111) 1562179 

(151) 14.10.2020 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1562231 

(151) 13.08.2020 

(540) 

RLE 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1562232 

(151) 13.08.2020 

(540) 

LLE 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1562233 

(151) 13.08.2020 

(540) 

DLA 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1562234 

(151) 13.08.2020 

(540) 

SLA 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1562235 

(151) 13.08.2020 

(540) 

ELA 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1562237 

(151) 13.08.2020 

(540) 

CLE 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1562238 

(151) 13.08.2020 

(540) 

DLE 

(732) Tridonic GmbH & Co KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1562248 

(151) 15.10.2020 

(540) 

VANTAGE DATE 

CENTERS 

(732) Vantage Data Centers 

Management Company, 

LLC 

(511)  37 

(111) 1562249 

(151) 24.07.2020 

(540) 

 

(732) CHINA TOBACCO 

SHANDONG 

INDUSTRIAL CO., LTD. 

(511)  34 

(111) 1562290 

(151) 16.10.2020 

(540) 

APLERME 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1562299 

(151) 16.10.2020 

(540) 

WINOTOTE 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1562301 

(151) 16.10.2020 

(540) 

FLOXISOM 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1562322 

(151) 02.10.2020 

(540) 

ANCAVINT 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1562324 

(151) 06.10.2020 

(540) 

CALSROSS 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 
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(111) 1562339 

(151) 23.10.2020 

(540) 

 

(732) Dnake（Xiamen）
Intelligent Technology co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1562356 

(151) 02.10.2020 

(540) 

 

(732) Nemiroff Intellectual 

Property Establishment 

(511)  21  33 

(111) 1562379 

(151) 18.06.2020 

(540) 

DYWIDAG 

(732) DYWIDAG 

Verwaltungsgesellschaft 

mbH 

(511)  06  07  08  09  17  19  

35  37  40  42 

(111) 1562421 

(151) 20.07.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1562423 

(151) 20.10.2020 

(540) 

Intesta 

(732) Biolek Sp. z o.o. 

(511)  05 

(111) 1562432 

(151) 10.09.2020 

(540) 

 

(732) DULCOP 

INTERNATIONAL S.p.A. 

(511)  28 

(111) 1562438 

(151) 13.07.2020 

(540) 

LUMEN 

(732) Lumen Technologies, 

LLC 

(511)  09  37  38  42 

(111) 1562449 

(151) 14.09.2020 

(540) 

Apple Music 1 

(732) Apple Inc. 

(511)  38 

(111) 1562450 

(151) 08.10.2020 

(540) 

NEXCARE 

(732) 3M Company 

(511)  05  09 

(111) 1562467 

(151) 23.07.2020 

(540) 

POLIFEMO 

(732) I.V.A.R. S.P.A. 

(511)  11 

(111) 1562492 

(151) 18.05.2020 

(540) 

VIENNATONE 

(732) Neuroth AG 

(511)  09  10  35  37  42  44 

(111) 1562500 

(151) 14.09.2020 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  38 

(111) 1562510 

(151) 09.07.2020 

(540) 

 

(732) GRATİS İÇ VE DIŞ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  03  05  16  21 

(111) 1562516 

(151) 08.09.2020 

(540) 

VISCOCLEAR 

(732) Otsuka 

Pharmaceutical Factory, 

Inc. 

(511)  05  10 

(111) 1562531 

(151) 02.07.2020 

(540) 

 

(732) Bopp & Reuther 

Valves GmbH 

(511)  06  07  09  11  37  42 

(111) 1562558 

(151) 07.08.2020 

(540) 

 

(732) Trynkova Ivanka 

Methodieva 

(511)  03  35  41  44 

(111) 1562623 

(151) 28.10.2020 

(540) 

 

(732) AstraZeneca AB 

(511)  05 

(111) 1562624 

(151) 09.10.2020 

(540) 

SUSTENO 

(732) Holcim Technology 

Ltd 

(511)  19 

(111) 1562629 

(151) 08.10.2020 

(540) 

MOL Lubricants 

(732) MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyilványosan 

Müködö Részvénytársaság 

(511)  04 

(111) 1562639 

(151) 28.08.2020 

(540) 

 

(732) Shijiazhuang 

Yuanyang  Industrial Pump 

CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1562656 

(151) 17.07.2020 

(540) 

Frozen Spins 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1562672 

(151) 18.08.2020 

(540) 

Campo Largo 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31 

(111) 1562745 

(151) 16.07.2020 
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(540) 

Neckarsulmer 

(732) GreenCycle Lizenz 

GmbH 

(511)  06  20  39 

(111) 1562746 

(151) 05.06.2020 

(540) 

CANNEFF 

(732) CB21 Pharma, s.r.o. 

(511)  03  05 

(111) 1562767 

(151) 21.09.2020 

(540) 

 

(732) SHANGHAI BIAO 

WU (PMC) HIGH 

TENSILE FASTENERS 

CO., LTD. 

(511)  06 

(111) 1562783 

(151) 16.07.2020 

(540) 

XOMO 

(732) CHENG Zhenchao 

(511)  07  08  09 

(111) 1562821 

(151) 17.07.2020 

(540) 

Blazing Coins 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1562878 

(151) 15.09.2020 

(540) 

 

(732) Shanghai Baoyu 

Footwear Co., Ltd. 

(511)  18  25 

(111) 1562883 

(151) 17.10.2020 

(540) 

 

(732) NOBILIS GROUP 

GmbH 

(511)  03 

(111) 1562884 

(151) 29.10.2020 

(540) 

CUPERTINE 

(732) INDUSTRIAS 

QUIMICAS DEL VALLES, 

S.A. 

(511)  05 

(111) 1562908 

(151) 03.09.2020 

(540) 

 

(732) TUPLEX SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(511)  24 

(111) 1562966 

(151) 18.09.2020 

(540) 

NDI 

(732) VIZRT AG 

(511)  09  41  42 

(111) 1562967 

(151) 27.10.2020 

(540) 

XYCOS 

(732) Noksibcho Cosmetic 

Co., Ltd. 

(511)  03 

(111) 1563030 

(151) 30.07.2020 

(540) 

GECO 

(732) RUAG Ammotec 

GmbH 

(511)  03  08  09  10  11  13  

18  21  22  25  28 

(111) 1563038 

(151) 21.07.2020 

(540) 

snipdoo 

(732) TCS 

TürControlSysteme 

Aktiengesellschaft 

(511)  09  37  38  42 

(111) 1563041 

(151) 03.09.2020 

(540) 

TOTALFIT 

(732) HOLISTIC HEALTH, 

INC. 

(511)  41 

(111) 1563049 

(151) 02.11.2020 

(540) 

NUTRIBULLET 

(732) CAPBRAN 

HOLDINGS, LLC 

(511)  05 

(111) 1563084 

(151) 10.09.2020 

(540) 

 

(732) efko Frischfrucht und 

Delikatessen GmbH 

(511)  29  30  31  32 

(111) 1563101 

(151) 09.10.2020 

(540) 

 

(732) Yukon Advanced 

Optics Worldwide, UAB 

(511)  09 

(111) 1563107 

(151) 14.07.2020 

(540) 

 

(732) LEDO plus d.o.o. 

(511)  29  30  32 

(111) 1563129 

(151) 24.10.2020 

(540) 

XTREME V-

FORCE 

(732) Gates Corporation 

(511)  07 

(111) 1563130 

(151) 20.07.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1563155 

(151) 29.10.2020 

(540) 

ID3 

(732) EPEX SPOT 

(511)  04  09  16  35  36  38  

39  40  42 

(111) 1563164 

(151) 22.10.2020 

(540) 

 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  32 

(111) 1563169 

(151) 29.10.2020 

(540) 

 

(732) EPEX SPOT 

(511)  04  09  16  35  36  38  

39  40  42 

(111) 1563177 

(151) 18.09.2020 
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(540) 

 

(732) Legal Tech Hub 

Vienna 

(511)  09  35  36  38  41  42  

45 

(111) 1563199 

(151) 17.09.2020 

(540) 

AIRism 

(732) FAST RETAILING 

CO., LTD. 

(511)  05  10 

(111) 1563204 

(151) 04.03.2020 

(540) 

 

(732) Sartorius AG 

(511)  01  05  06  07  09  10  

11  12  20  37  41  42 

(111) 1563206 

(151) 21.09.2020 

(540) 

 

(732) Fotric Inc. 

(511)  09 

(111) 1563208 

(151) 31.07.2020 

(540) 

 

(732) Shijiazhuang Tezhong 

Industrial Pump CO., LTD 

(511)  07 

(111) 1563220 

(151) 14.09.2020 

(540) 

 

(732) EZ d.o.o. Buzovača 

(511)  01  03  05 

(111) 1563254 

(151) 19.10.2020 

(540) 

BLUE RIVER 

TECHNOLOGY 

(732) Deere & Company 

(511)  07  09  12  35  37  42  

44 

(111) 1563270 

(151) 27.03.2020 

(540) 

 

(732) GÜL PRES DÖKÜM 

SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  11  35 

(111) 1563296 

(151) 19.10.2020 

(540) 

 

(732) Deere & Company 

(511)  07  09  12  35  37  42  

44 

(111) 1563321 

(151) 05.10.2020 

(540) 

 

(732) ATOM S.P.A. 

(511)  07  37 

(111) 1563325 

(151) 01.10.2020 

(540) 

 

(732) Akebia Therapeutics, 

Inc. 

(511)  05 

(111) 1563397 

(151) 10.08.2020 

(540) 

DYNAMO 

(732) THOMASTIK-

INFELD Gesellschaft 

m.b.H. 

(511)  15 

(111) 1563398 

(151) 07.09.2020 

(540) 

 

(732) FIDIA 

FARMACEUTICI S.p.A. 

(511)  05  10 

(111) 1563406 

(151) 09.09.2020 

(540) 

RiegerCoat 

(732) Hamburger 

Containerboard GmbH 

(511)  35  39  40 

(111) 1563407 

(151) 07.08.2020 

(540) 

 

(732) Zott SE & Co. KG 

(511)  29  30 

(111) 1563423 

(151) 17.08.2020 

(540) 

 

(732) Pik Oplenac Limited 

liability company Topola 

(511)  33 

(111) 1563431 

(151) 06.07.2020 

(540) 

 

(732) Petrol d.d., Ljubljana 

(511)  04  09  11  16  35  36  

37  38  39  40  42 

(111) 1563462 

(151) 20.07.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1563566 

(151) 20.08.2020 

(540) 

MORENO 

(732) "M TABAKO" OOD 

(511)  16  34  35 

(111) 1563584 

(151) 20.10.2020 

(540) 

APPLE PRORAW 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1563589 

(151) 06.07.2020 

(540) 

 

(732) Sweid Trading 

Company 

(511)  30 

(111) 1563605 

(151) 18.05.2020 
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(540) 

 

(732) DIAGON GmbH 

(511)  01  05  09  10 

(111) 1563619 

(151) 30.06.2020 

(540) 

ALLERGAN 

AESTHETICS 

(732) Allergan, Inc. 

(511)  03  05  10  35  41  44 

(111) 1563661 

(151) 24.07.2020 

(540) 

 

(732) ÇELİK MOTOR 

TİCARET A.Ş. 

(511)  39 

(111) 1563676 

(151) 05.10.2020 

(540) 

ATOM 

(732) ATOM S.P.A. 

(511)  07  37 

(111) 1563710 

(151) 28.05.2020 

(540) 

 

(732) Huimin Runhong 

Chemical Fiber Rope Net 

Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1563753 

(151) 24.02.2020 

(540) 

APPLE WATCH 

STUDIO 

(732) Apple Inc. 

(511)  35  42 

(111) 1563805 

(151) 01.10.2020 

(540) 

RYEQO 

(732) Richter Gedeon Nyrt. 

(511)  05 

(111) 1563817 

(151) 20.08.2020 

(540) 

ADOBEN 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1563823 

(151) 16.10.2020 

(540) 

CLABOD 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1563838 

(151) 16.10.2020 

(540) 

BRANGIX 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1563839 

(151) 22.07.2020 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "Active Life 

Technology" 

(511)  03  05 

(111) 1563841 

(151) 10.08.2020 

(540) 

ZDENKA 

(732) THOMASTIK-

INFELD Gesellschaft 

m.b.H. 

(511)  15 

(111) 1563848 

(151) 16.10.2020 

(540) 

FROSILLA 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05 

(111) 1563864 

(151) 29.10.2020 

(540) 

 

(732) EPEX SPOT 

(511)  04  09  16  35  36  38  

39  40  42 

(111) 1563868 

(151) 18.09.2020 

(540) 

 

(732) MAMA SHELTER 

(511)  43 

(111) 1563877 

(151) 29.10.2020 

(540) 

ID1 

(732) EPEX SPOT 

(511)  04  09  16  35  36  38  

39  40  42 

(111) 1563909 

(151) 05.11.2020 

(540) 

 

(732) Cofoe Medical 

Technology Co., Ltd. 

(511)  10  35 

(111) 1563923 

(151) 18.09.2020 

(540) 

DRAGONSKIN 

(732) RADIO 

FREQUENCY SYSTEMS 

FRANCE 

(511)  09 

(111) 1564045 

(151) 14.07.2020 

(540) 

 

(732) TEKNOROT 

OTOMOTİV ÜRUNLERİ 

SAN. VE TİC. A. Ş. 

(511)  07  12  17  35  37  42 

(111) 1564103 

(151) 15.10.2020 

(540) 

 

(732) SI COMERCIAL 7 

EOOD 

(511)  30 

(111) 1564112 

(151) 29.10.2020 

(540) 

Energystep 

(732) ara AG 

(511)  25 

(111) 1564134 

(151) 16.12.2019 

(540) 

 

(732) IIC-INTERSPORT 

International Corporation 

GmbH 

(511)  09  18  20  22  24  25  

28 

(111) 1564273 

(151) 02.04.2020 

(540) 

UNIDOME 

(732) Unidome Deutschland 

GmbH 

(511)  19 

(111) 1564274 

(151) 06.08.2020 

(540) 

HACKERSPACE 
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(732) Ing. Jana Vandělíková 

(511)  32 

(111) 1564301 

(151) 28.10.2020 

(540) 

MAGSAFE 

CHARGER 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1564313 

(151) 24.03.2020 

(540) 

 

(732) TLS GROUP SA 

(511)  09  35  38  42 

(111) 1564317 

(151) 29.10.2020 

(540) 

IDFull-Price 

(732) EPEX SPOT 

(511)  04  09  16  35  36  38  

39  40  42 

(111) 1564335 

(151) 24.06.2020 

(540) 

 

(732) TECHIIA HOLDING 

LIMITED 

(511)  16  18  25  28  35 

(111) 1564353 

(151) 09.06.2020 

(540) 

 

(732) YIWU HANHAO 

SANITARY WARES  CO., 

LTD. 

(511)  06  11 

(111) 1564358 

(151) 15.10.2020 

(540) 

MAGSAFE 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1564419 

(151) 07.09.2020 

(540) 

 

(732) G-TEC EUROPE 

S.R.L. 

(511)  09  37 

(111) 1564449 

(151) 28.09.2020 

(540) 

 

(732) Xiaomi Inc. 

(511)  03 

(111) 1564474 

(151) 27.07.2020 

(540) 

SISTERLAND 

(732) Antonio Puig, S.A. 

(511)  03 

(111) 1564483 

(151) 30.10.2020 

(540) 

LIBMYRIS 

(732) STADA Arzneimittel 

AG 

(511)  05  10 

(111) 1564497 

(151) 20.07.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1564543 

(151) 29.09.2020 

(540) 

FAMILY ACTIVE 

(732) Forbak s. r. o. 

(511)  16  30  35  36 

(111) 1564552 

(151) 28.10.2020 

(540) 

 

(732) CAFFEN S.R.L. 

(511)  30  40 

(111) 1564570 

(151) 05.06.2020 

(540) 

KARMACOIN 

(732) SWAPPOINT AG 

(511)  09  35  36  38  39  41  

42  43  45 

(111) 1564633 

(151) 29.10.2020 

(540) 

 

(732) DAIMLER AG 

(511)  12  28  37 

(111) 1564641 

(151) 20.07.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1564650 

(151) 28.07.2020 

(540) 

KING OF THE 

MOUNTAIN 

(732) Dulce Bestia LLC 

(511)  09  14  18  25  35  41 

(111) 1564654 

(151) 14.10.2020 

(540) 

ZR-V 

(732) HONDA MOTOR 

CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1564655 

(151) 23.09.2020 

(540) 

KITTY 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR, d.d. 

(511)  31  35 

(111) 1564678 

(151) 06.11.2020 

(540) 

SF COMPACT 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1564687 

(151) 08.09.2020 

(540) 

PM1 

(732) Expersoft Systems 

AG 

(511)  09  35  36  38  42  45 

(111) 1564692 

(151) 04.09.2020 

(540) 

Gomibo 

(732) Mobielwerkt B.V. 

(511)  09  35  36  37  38  42 

(111) 1564708 

(151) 10.09.2020 

(540) 

STIRODACH 

(732) SOPREMA S.r.l. 

(511)  17  19 

(111) 1564710 

(151) 06.11.2020 

(540) 

SF HELLO 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1564731 

(151) 05.11.2020 

(540) 

ONTOZRY 

(732) SK 

BIOPHARMACEUTICAL

S CO., LTD. 

(511)  05 
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(111) 1564734 

(151) 17.11.2020 

(540) 

WAVES 

WATERFALL 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1564736 

(151) 06.11.2020 

(540) 

SF MONO 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1564738 

(151) 01.11.2020 

(540) 

 

(732) Guess? IP Holder L.P. 

(511)  03  14  18  25 

(111) 1564767 

(151) 26.06.2019 

(540) 

AGAVEN 

(732) ALVARO CETTO 

GAROLLO 

(511)  30 

(111) 1564783 

(151) 27.10.2020 

(540) 

 

(732) Kyochon F&B Co., 

Ltd. 

(511)  29  43 

(111) 1564801 

(151) 06.11.2020 

(540) 

SF PRO 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1564809 

(151) 28.10.2020 

(540) 

 

(732) Löwenbräu AG 

(511)  32 

(111) 1564876 

(151) 06.11.2020 

(540) 

HERA BLACK 

CUSHION 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1564880 

(151) 13.08.2020 

(540) 

QLE 

(732) Tridonic GmbH & Co 

KG 

(511)  09  11  42 

(111) 1564885 

(151) 29.10.2020 

(540) 

 

(732) DAIMLER AG 

(511)  12  28  37 

(111) 1564896 

(151) 23.06.2020 

(540) 

AutoGenome 

(732) Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

(511)  09  42 

(111) 1564901 

(151) 06.11.2020 

(540) 

SIGNIA 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1564903 

(151) 06.11.2020 

(540) 

IOPE SUPER 

VITAL 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1564904 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) TANAKI AUTO 

PARTS AG 

(511)  01  07  09  11  12  35 

(111) 1564905 

(151) 01.10.2020 

(540) 

 

(732) LEKI Lenhart GmbH 

(511)  18  25  28 

(111) 1564915 

(151) 30.10.2020 

(540) 

JALDOY 

(732) STADA Arzneimittel 

AG 

(511)  05  10 

(111) 1564944 

(151) 11.09.2020 

(540) 

THE PATFORM 

FOR AMAZING 

THINGS 

(732) CenturyLink 

Communications, LLC 

(511)  38 

(111) 1564954 

(151) 09.10.2020 

(540) 

 

(732) L. GOBBI S.R.L. 

(511)  01 

(111) 1564956 

(151) 22.07.2020 

(540) 

 

(732) ATLANTIC GRUPA 

d.d. 

(511)  29  30  32 

(111) 1564989 

(151) 17.07.2020 

(540) 

SENSORE 

(732) Moly-Cop Global 

Holdings Inc. 

(511)  06  09 

(111) 1565003 

(151) 09.07.2020 

(540) 

 

(732) Chiefs AG 

(511)  05  20  25  29  30  32 

(111) 1565015 

(151) 16.10.2020 

(540) 

 

(732) JUN JAE YUN 

(511)  35 

(111) 1565019 

(151) 25.09.2020 

(540) 

DEZIKIM DERM 
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(732) KIMI d.o.o., 

proizvodno trgovsko 

podjetje 

(511)  05 

(111) 1565064 

(151) 12.08.2020 

(540) 

 

(732) HALITLAR GIDA 

SAĞLIK ÜRÜNLERI  

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  03  05 

(111) 1565070 

(151) 05.10.2020 

(540) 

 

(732) Limited liability 

company "Autoplastic" 

(511)  17  19 

(111) 1565082 

(151) 22.10.2020 

(540) 

LANEIGE 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  05 

(111) 1565113 

(151) 05.08.2019 

(540) 

VICTORIA 

BALANCE 

ENERGY 

(732) CORWELL KFT 

(511)  16 

(111) 1565130 

(151) 05.08.2019 

(540) 

VICTORIA 

BALANCE 

EVOLUTION 

(732) CORWELL KFT 

(511)  16 

(111) 1565134 

(151) 28.10.2020 

(540) 

 

(732) Löwenbräu AG 

(511)  32 

(111) 1565139 

(151) 28.08.2020 

(540) 

 

(732) Online Delivery 

Société Anonyme for the 

Promotion of Internet 

Services 

(511)  09  35  39  43 

(111) 1565144 

(151) 05.08.2019 

(540) 

VICTORIA 

BALANCE 

EXCLUSIVE 

(732) CORWELL Kft. 

(511)  16 

(111) 1565177 

(151) 27.10.2020 

(540) 

 

(732) Sberbank of Russia 

(511)  09  35  36  38  39  41  

42  44  45 

(111) 1565179 

(151) 27.10.2020 

(540) 

 

(732) Sberbank of Russia 

(511)  09  35  36  38  39  41  

42  44  45 

(111) 1565181 

(151) 25.09.2020 

(540) 

Age Proteom 

(732) NAOS 

(511)  03  05  44 

(111) 1565195 

(151) 25.09.2020 

(540) 

DEGAIA 

(732) Degaia International 

S.r.l. 

(511)  18  25  35 

(111) 1565226 

(151) 27.10.2020 

(540) 

 

(732) Sberbank of Russia 

(511)  09  35  36  38  39  41  

42  44  45 

(111) 1565329 

(151) 04.11.2020 

(540) 

CARBON 

PROTECT 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1565345 

(151) 24.08.2020 

(540) 

D-Vitavir 

(732) Zentiva, k.s. 

(511)  05 

(111) 1565346 

(151) 16.11.2020 

(540) 

Kanz 

(732) SLAB Ventures B.V. 

(511)  32 

(111) 1565350 

(151) 27.10.2020 

(540) 

CELLTRION 

(732) CELLTRION, INC. 

(511)  10 

(111) 1565360 

(151) 22.09.2020 

(540) 

BLIX 

(732) C.I.A.K. d.o.o. 

(511)  03  04  09  12 

(111) 1565361 

(151) 27.10.2020 

(540) 

CELLTRION 

(732) CELLTRION, INC. 

(511)  29 

(111) 1565375 

(151) 19.10.2020 

(540) 

AirZing 

(732) OSRAM GmbH 

(511)  09  10  11 

(111) 1565379 

(151) 30.10.2020 

(540) 

PARTY ROYALE 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  09  41  42 

(111) 1565429 

(151) 30.10.2020 

(540) 

FORTNITE 

PARTY ROYALE 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  09  41  42 

(111) 1565458 

(151) 06.11.2020 

(540) 

SHELL 

ESSENTIALS 

(732) Shell Brands 

International AG 

(511)  03 

(111) 1565462 

(151) 24.09.2020 
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(540) 

LEUKOPLAST 

(732) BSN medical GmbH 

(511)  05  10 

(111) 1565472 

(151) 06.10.2020 

(540) 

 

(732) P.W.U-H Plast-Rol 

Sp.j. 

(511)  09  11 

(111) 1565486 

(151) 27.10.2020 

(540) 

CELLTRION 

(732) CELLTRION, INC. 

(511)  30 

(111) 1565487 

(151) 11.11.2020 

(540) 

BIASI 

(732) LEONARDO S.N.C. 

DI BELLONI 

GIANCARLO E C. 

(511)  11 

(111) 1565505 

(151) 10.11.2020 

(540) 

Health Angels 

(732) ara AG 

(511)  10  25 

(111) 1565551 

(151) 12.11.2020 

(540) 

 

(732) Rosier S.A. 

(511)  01 

(111) 1565608 

(151) 09.07.2020 

(540) 

CHIEFS THE 

GOOD STUFF 

(732) Chiefs AG 

(511)  05  20  25  30  32 

(111) 1565634 

(151) 16.10.2020 

(540) 

TIBANOL 

(732) VITASLIM OOD 

(511)  05  35  44 

(111) 1565637 

(151) 09.09.2020 

(540) 

 

(732) CROATIA 

AIRLINES, hrvatska 

zrakoplovna tvrtka d.d. 

(511)  16  35  39 

(111) 1565654 

(151) 27.10.2020 

(540) 

CELLTRION 

(732) CELLTRION, INC. 

(511)  32 

(111) 1565663 

(151) 27.10.2020 

(540) 

CELLTRION 

(732) CELLTRION, INC. 

(511)  05 

(111) 1565677 

(151) 02.11.2020 

(540) 

 

(732) GRANI & 

PARTNERS S.P.A. 

(511)  09  16  28 

(111) 1565703 

(151) 19.10.2020 

(540) 

 

(732) Shandong AirFresh 

Intelligent Technology Co., 

Ltd. 

(511)  11 

(111) 1565716 

(151) 31.07.2020 

(540) 

WINTER 

SECRETS 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1565737 

(151) 12.11.2020 

(540) 

PreSENTIA 

(732) NIPD Genetics Public 

Company Limited 

(511)  01  42  44 

(111) 1565741 

(151) 24.08.2020 

(540) 

 

(732) The Candy Plus 

Sweet Factory, s.r.o. 

(511)  30 

(111) 1565753 

(151) 12.11.2020 

(540) 

Croix de Ceyssac 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

(511)  33 

(111) 1565786 

(151) 11.11.2020 

(540) 

SmartLife 

(732) Carl Zeiss Vision 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1565801 

(151) 05.08.2020 

(540) 

 

(732) Innosteam Swiss SA 

(511)  07  08  11  21  37 

(111) 1565811 

(151) 07.09.2020 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

YUANGEN PETROLEUM  

CHEMICAL CO., LTD. 

(511)  01  04 

(111) 1565823 

(151) 06.11.2020 

(540) 

 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1565867 

(151) 11.11.2020 

(540) 

LUMINOIR 

(732) SCHOTT 

AKTIENGESELLSCHAFT 

(511)  11 

(111) 1565887 

(151) 17.11.2020 

(540) 

SEMFINE 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1565913 

(151) 22.07.2020 

(540) 

LAQO 

(732) CROATIA osiguranje 

d.d. 

(511)  09  36  42 

(111) 1565944 

(151) 18.11.2020 

(540) 

TREPULMIX 
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(732) AOP Orphan 

Pharmaceuticals AG 

(511)  05 

(111) 1565965 

(151) 06.11.2020 

(540) 

SOLEA 

(732) SAVAREZ 

(511)  15 

(111) 1566003 

(151) 30.09.2020 

(540) 

 

(732) VivaChek Biotech 

(Hangzhou) Co., Ltd. 

(511)  05  10  44 

(111) 1566010 

(151) 14.09.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Xindong 

Developing Co.,Ltd 

(511)  25 

(111) 1566022 

(151) 24.09.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD. 

(511)  09  42 

(111) 1566033 

(151) 12.11.2020 

(540) 

HERO WARS 

(732) NEXTERS GLOBAL 

LTD 

(511)  09  41 

(111) 1566042 

(151) 10.06.2020 

(540) 

 

(732) Tedi GmbH & Co. 

KG mnmn 

(511)  01  03  04  05  06  07  

08  09  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27  28  

29  30  31  32  33  34  35 

(111) 1566046 

(151) 06.11.2020 

(540) 

TIME RESPONSE 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1566108 

(151) 16.07.2020 

(540) 

Vodka Forest 

(732) ticer GmbH 

(511)  33  39  40 

(111) 1566111 

(151) 07.09.2020 

(540) 

 

(732) OLIMP 

LABORATORIES Sp. z 

o.o. 

(511)  05 

(111) 1566134 

(151) 13.10.2020 

(540) 

ACQUA PANNA 

(732) SANPELLEGRINO 

S.P.A. 

(511)  32 

(111) 1566140 

(151) 10.11.2020 

(540) 

SF SYMBOLS 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1566158 

(151) 26.10.2020 

(540) 

 

(732) «SafPlast» Limited 

Liability Company 

(511)  17  19 

(111) 1566171 

(151) 27.07.2020 

(540) 

LUMEN 

(732) Lumen Technologies, 

LLC 

(511)  35 

(111) 1566202 

(151) 27.11.2020 

(540) 

AIRSET 

(732) SYNGENTA CROP 

PROTECTION AG 

(511)  01  05  31 

(111) 1566210 

(151) 05.06.2020 

(540) 

 

(732) MLADINSKA 

KNJIGA ZALOŽBA d.d. 

(511)  09  16  28  35  41  42 

(111) 1566236 

(151) 21.10.2020 

(540) 

 

(732) Italgelatine S.p.A. 

(511)  30 

(111) 1566261 

(151) 10.08.2020 

(540) 

 

(732) KARACA 

EŞARPÇILIK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  25 

(111) 1566262 

(151) 05.06.2019 

(540) 

 

(732) AGUSTIN 

GONZALEZ LEÑERO 

(511)  18  25  28 

(111) 1566274 

(151) 24.09.2020 

(540) 

 

(732) GRABOPLAST 

Padlógyártó zártkörűen 

működő Részvénytársaság 

(511)  19  27 

(111) 1566281 

(151) 02.11.2020 

(540) 

PROGARD 

(732) DENSO-Holding 

GmbH & Co. 

(511)  02 

(111) 1566284 

(151) 29.10.2020 

(540) 

 

(732) COMPAGNIE 

FINANCIERE SARBEC 

(511)  03 

(111) 1566291 

(151) 27.07.2020 

(540) 

LUMEN 

TECHNOLOGIES 

(732) Lumen Technologies, 

LLC 

(511)  35 

(111) 1566351 

(151) 14.08.2020 

(540) 

HEMPORAMA 

(732) Industrial Innovation 

Group SARL 

(511)  04  05  06  19  31  35  

39  40  41  42 

(111) 1566404 

(151) 28.10.2020 
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(540) 

 

(732) Ugreen Group 

Limited 

(511)  09 

(111) 1566411 

(151) 14.08.2020 

(540) 

 

(732) Industrial Innovation 

Group SARL 

(511)  04  05  06  19  31  35  

39  40  41  42 

(111) 1566412 

(151) 09.07.2020 

(540) 

 

(732) LOTOBG OOD 

(511)  35  38  41  42 

(111) 1566430 

(151) 22.09.2020 

(540) 

 

(732) JINJIANG BOWEI 

UMBRELLA CO., LTD. 

(511)  18 

(111) 1566448 

(151) 01.10.2020 

(540) 

 

(732) Passbolt SA 

(511)  09 

(111) 1566481 

(151) 15.09.2020 

(540) 

 

(732) Qingdao Menghui 

Trade Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1566459 

(151) 17.08.2020 

(540) 

 

(732) QUANZHOU 

TAIWANESE 

INVESTMENT ZONE 

ZHONGTOU TRADING 

Co., Ltd. 

(511)  35 

(111) 1566509 

(151) 19.10.2020 

(540) 

MAYMETSI 

(732) KRKA, tovarna 

zdravil, d.d., Novo mesto 

(511)  05 

(111) 1566510 

(151) 24.06.2020 

(540) 

 

(732) Shandong Fujizy 

Elevator Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1566524 

(151) 20.07.2020 

(540) 

KUPIMA 

(732) DECATHLON 

(511)  09  14  18  25  28 

(111) 1566578 

(151) 19.10.2020 

(540) 

WE IQOS 

(732) Philip Morris Brands 

Sàrl 

(511)  34 

(111) 1566630 

(151) 31.08.2020 

(540) 

SLAB51 

(732) Ormendes SA 

(511)  05 

(111) 1566635 

(151) 21.08.2020 

(540) 

 

(732) CANSU SU SANAYİ 

NAKLİYAT TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  32 

(111) 1566674 

(151) 10.09.2020 

(540) 

 

(732) Mladegs Pak d.o.o. 

(511)  30 

(111) 1566678 

(151) 01.07.2020 

(540) 

 

(732) Nanjing Easthouse 

Electrical Co., Ltd. 

(511)  06  09 

(111) 1566682 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) QINGDAO GRIP 

TYRE CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1566683 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) QINGDAO GRIP 

TYRE CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1566693 

(151) 28.09.2020 

(540) 

BREWERS & 

UNION 

(732) AND UNION 

GROUP AG 

(511)  32 

(111) 1566695 

(151) 26.10.2020 

(540) 

REGEV PRO 

(732) Stockton (Israel) Ltd. 

(511)  05 

(111) 1566701 

(151) 23.11.2020 

(540) 

X-WAY 

(732) Kronoplus Limited 

(511)  19 

(111) 1566731 

(151) 21.10.2020 

(540) 

 

(732) Swiss Steel Holding 

AG 

(511)  06  07  40 

(111) 1566751 

(151) 08.05.2020 

(540) 

WOW NO COW 

(732) Oatly AB 

(511)  05  08  09  14  16  18  

21  25  29  30  31  32  35  

39  41  43  44 

(111) 1566753 

(151) 05.08.2020 
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(540) 

 

(732) MASERATI S.P.A. 

(511)  03  09  12  14  16  18  

25  28  35  37 

(111) 1566775 

(151) 22.06.2020 

(540) 

 

(732) PET PRODUCT SRL 

(511)  03  05  18  24  31 

(111) 1566777 

(151) 10.11.2020 

(540) 

HOMEPOD MINI 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1566780 

(151) 27.11.2020 

(540) 

LIGHTBOX 

(732) Lightbox Jewelry Ltd 

(511)  14  35 

(111) 1566785 

(151) 13.10.2020 

(540) 

 

(732) CREDIT AGRICOLE 

SA 

(511)  35  36  41  42  45 

(111) 1566791 

(151) 29.07.2020 

(540) 

 

(732) XIAMEN QIANGLI 

JUCAI OPTO-

ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO.,LTD. 

(511)  09  35 

(111) 1566809 

(151) 16.10.2020 

(540) 

 

(732) POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR, d.d. 

(511)  30  35 

(111) 1566834 

(151) 28.10.2020 

(540) 

 

(732) DONGGUAN 

BENSON AUTOMOBILE 

GLASS CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1566864 

(151) 21.07.2020 

(540) 

ICOS 

(732) ZUMTOBEL 

LIGHTING INC. 

(511)  11 

(111) 1566876 

(151) 06.11.2020 

(540) 

WESTLAKE 

GLOBAL 

COMPOUNDS 

(732) Westlake Compounds 

Holding, S.A.S. 

(511)  01  02 

(111) 1566911 

(151) 29.07.2020 

(540) 

 

(732) Slack Technologies, 

Inc. 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1566920 

(151) 10.05.2020 

(540) 

 

(732) GASTON, s.r.o. 

(511)  29  30  31 

(111) 1566940 

(151) 16.03.2020 

(540) 

S&T 

(732) S&T AG 

(511)  09  35  36  37  40  42  

45 

(111) 1566947 

(151) 29.07.2020 

(540) 

SLACK 

(732) Slack Technologies, 

Inc. 

(511)  09  35  38  41  42 

(111) 1566957 

(151) 29.09.2020 

(540) 

BRAND 

(732) BRAND GMBH + 

CO KG 

(511)  07  09  35  37  41  42 

(111) 1566982 

(151) 02.11.2020 

(540) 

 

(732) PVP LABS PTE. 

LTD. 

(511)  05 

(111) 1566993 

(151) 03.03.2020 

(540) 

VIVARO 

(732) Soft Construct 

Limited 

(511)  09  16  28  35  38  41  

42 

(111) 1567000 

(151) 20.07.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1567007 

(151) 07.07.2020 

(540) 

YETTEL 

(732) PPF a.s. 

(511)  09  16  35  36  37  38  

41  42 

(111) 1567056 

(151) 13.10.2020 

(540) 

DAYE 

(732) Ganzhou Daye 

Metallic Fibres Co., Ltd 

(511)  06 

(111) 1567066 

(151) 22.01.2020 

(540) 

 

(732) HONORIS 

HOLDING BRANCH 

TUNISIA 

(511)  41  42 

(111) 1567088 

(151) 18.11.2020 
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(540) 

Dr.Jart+ Every Sun 

Day 

(732) HAVE&BE CO., 

LTD. 

(511)  03 

(111) 1567101 

(151) 10.09.2020 

(540) 

BONI ZAČIN 

(732) Mladegs Pak d.o.o. 

(511)  30 

(111) 1567114 

(151) 09.10.2020 

(540) 

 

(732) L. GOBBI S.R.L. 

(511)  01 

(111) 1567116 

(151) 13.08.2020 

(540) 

 

(732) OBI International 

Development and Service 

GmbH 

(511)  01  05  06  08  09  11  

12  16  17  18  19  20  21  

22  25  28  31 

(111) 1567141 

(151) 27.11.2020 

(540) 

 

(732) Ningbo Fulman 

Communication Technology 

Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1567147 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) OTP Nyrt. 

(511)  35  36  41 

(111) 1567160 

(151) 15.10.2020 

(540) 

 

(732) CHINA ROAD & 

BRIDGE CORPORATION 

(511)  35  36  37  41  42 

(111) 1567223 

(151) 25.09.2020 

(540) 

 

(732) Sonos, Inc. 

(511)  09  38  41 
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 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1558673 

(540) 

 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1558724 

(540) 

DRUNK 

ELEPHANT 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1558904 

(540) 

DUESBERG 

(732) Duesberg medical 

GmbH 

(511)  03  09  10  21  44 

(111) 1558965 

(540) 

 

(732) Duesberg medical 

GmbH 

(511)  03  09  10  21  44 

(111) 1042423 

(540) 

VANTAGE 

(732) Roche Diagnostics 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1173822 

(540) 

DUXIANA 

(732) Dux Design AB 

(511)  35  43 

(111) 1197100 

(540) 

CLIVE 

CHRISTIAN 

(732) Clive Christian 

Limited 

(511)  03  04  08  09  11  14  

18  20  21  24  25  27  33  

35  43 

(111) 1209398 

(540) 

DUX 

(732) Dux Design AB 

(511)  20 

(111) 1278618 

(540) 

Schellenberg 

(732) Alfred Schellenberg 

GmbH 

(511)  06  07  09  17  19  20  

22  24 

(111) 1290476 

(540) 

 

(732) Amorepacific 

Corporation 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1320451 

(540) 

 

(732) JONIX S.R.L. 

(511)  09  11  35  37  42 

(111) 1326966 

(540) 

VIOPLEX-T 

(732) D.A.S.T. BIOTECH 

PHARM LTD COMPANY 

(511)  05 

(111) 1331068 

(540) 

 

(732) JUN JAE YUN 

(511)  03 

(111) 1335401 

(540) 

 

(732) Coors Brewing 

Company 

(511)  16  21  25  32  40  41  

43 

(111) 1336619 

(540) 

 

(732) AlzChem Trostberg 

GmbH 

(511)  01  05 

(111) 1336823 

(540) 

 

(732) PURATOS 

(511)  01  30 

(111) 1346455 

(540) 

MANDY 

(732) NOVADI 

(511)  29  31  32 

(111) 1385967 

(540) 

BING 

(732) Acamar Films 

Limited 

(511)  09  16  18  25  28  41 

(111) 1387091 

(540) 

 

(732) Acamar Films 

Limited 

(511)  09  16  18  25  28  41 

(111) 1392521 

(540) 

 

(732) BAHÇECİ SAĞLIK 

HİZMETLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  44 

(111) 1407634 

(540) 

 

(732) Lilleborg AS 

(511)  03  05  21 

(111) 1421212 

(540) 

ZYN 

(732) Swedich Match North 

Europe AB 

(511)  34 

(111) 1432006 

(540) 

kk Kinderkraft 

(732) "4KRAFT" SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(511)  09  10  12  18  20  21  

35 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/12 

Intellectual Property Gazette  2020/12 

228 ЗИС / RS / IPO 

 

(111) 1446263 

(540) 

 

(732) İSMET KIZILKAYA 

(511)  25  35 

(111) 1460345 

(540) 

Water Bank 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1462991 

(540) 

OCTASMART 

(732) VANEMA d.o.o. 

(511)  12  20  24  35 

(111) 1463586 

(540) 

OCTASUPPORT 

(732) VANEMA d.o.o. 

(511)  12  20  24  35 

(111) 1465037 

(540) 

Samba 

(732) A. Berger GmbH 

(511)  24 

(111) 1465890 

(540) 

 

(732) ELISANA S.A.R.L. 

(511)  12  20  24  35 

(111) 1465891 

(540) 

 

(732) ELISANA S.A.R.L. 

(511)  12  20  24  35 

(111) 1470394 

(540) 

ICKABOG 

(732) Portree Regent 

Limited 

(511)  06  09  13  14  16  18  

21  24  25  28  35  41  42  45 

(111) 1471184 

(540) 

 

(732) ELISANA S.A.R.L. 

(511)  12  20  24  35 

(111) 1471185 

(540) 

 

(732) ELISANA S.A.R.L. 

(511)  12  20  24  35 

(111) 1479186 

(540) 

TIMETREASURE 

(732) AMOREPACIFIC 

CORPORATION 

(511)  03 

(111) 1498320 

(540) 

JEMPERLI 

(732) Corporation Service 

Company 

(511)  05 

(111) 1505936 

(540) 

ZOFLORA 

(732) Thornton & Ross 

Limited 

(511)  03  04  05  11  16  18  

21  24  25 

(111) 1506152 

(540) 

 

(732) Acamar Films 

Limited 

(511)  09  16  18  25  28  41 

(111) 1512798 

(540) 

WTF! 

(732) Arnold André GmbH 

& Co. KG 

(511)  34 

(111) 1514744 

(540) 

 

(732) Heineken Italia S.p.A. 

(511)  32 

(111) 1524712 

(540) 

 

(732) Lee, Jieun 

(511)  03 

(111) 1534953 

(540) 

 

(732) BOSTIK SA 

(511)  01  16 

(111) 1536309 

(540) 

VODAFONE 

(732) Vodafone Group Plc 

(511)  09  11  12  35  36  37  

38  39  41  42  45 

(111) 1537539 

(540) 

PLAYSEAT 

(732) F. Smit Holding B.V. 

(511)  09  14  18  20  24  25  

28  41 

(111) 1538698 

(540) 

 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  01  04 

(111) 1541160 

(540) 

 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  01  04 

(111) 1542011 

(540) 

 

(732) Novo Nordisk A/S 

(511)  01  05  09  10  41  42  

44 

(111) 1543131 

(540) 

 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  01  04 

(111) 1543266 

(540) 

 

(732) CNH Industrial N.V. 

(511)  01  04 

(111) 1545921 

(540) 

GOVILBY 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 
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(111) 1546883 

(540) 

 

(732) FreshMeals, naamloze 

vennootschap 

(511)  29  30 

(111) 1547324 

(540) 

MOONEY 

(732) SISALPAY SPA 

(511)  09  36  37  38  42 

(111) 1548424 

(540) 

A-PASSIONI 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1548426 

(540) 

BESTE NO. 9 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1548427 

(540) 

LALA RETRO 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1548430 

(540) 

F-BALM 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1548636 

(540) 

T.L.C. SUKARI 

BABYFACIAL 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1548694 

(540) 

PROTINI 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1548696 

(540) 

T.L.C. 

FRAMBOOS 

(732) Drunk Elephant, LLC 

(511)  03 

(111) 1550506 

(540) 

 

(732) Hörmann KG 

Verkaufsgesellschaft 

(511)  06  07  09  17  19  20  

22  37  42 

(111) 1553003 

(540) 

GRAVOTECH 

(732) GRAVOTECH 

MARKING 

(511)  06  07  09  14  17  35  

37  40  41 

(111) 722937 

(540) 

NOVAMIL 

(732) NOVA BRANDS 

S.A. 

(511)  05  30 

(111) 746168 

(540) 

TERRAFLEX 

(732) ICL Belgium NV 

(511)  01 

(111) 908936 

(540) 

RESVIDA 

(732) DSM IP Assets B.V. 

(511)  01  05  29  30  32 

(111) 913867 

(540) 

 

(732) MTA S.p.A. 

(511)  09 

(111) 917877 

(540) 

INDULONA 

(732) Sarantis Slovakia 

s.r.o. 

(511)  03 

(111) 938802 

(540) 

 

(732) L.CREDI-Peugler 

GmbH 

(511)  14  18  25 

(111) 963553 

(540) 

 

(732) Head Technology 

GmbH 

(511)  16 

(111) 964373 

(540) 

 

(732) Head Technology 

GmbH 

(511)  16 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

(11) 11479  (51) 09-03  

(21) Д-12/ 2020 

(22) 26.2.2020. 

(15) 28.8.2020.  

 

(30) Д-12/ 2020  26.2.2020.  RS 

(28) 5 

(54) AMBALAŽA ZA PAKOVANJE (5) 

(73) HONEYCRAFT DO NOVI SAD ZA 

PROIZVODNJU, TRGOVINU I ULSUGE, Branislava 

Borote 17, 21000, Novi Sad, RS 

(74) STAJIĆ TANJGA Branislava, Bulevar oslobođenja 

78, Novi Sad, RS 

  

 

 

 

 

 

(11) 11480  (51) 26-05  

(21) Д-46/ 2020 

(22) 1.6.2020. 

(15) 28.8.2020.  

 

(30) 007446984  23.12.2019.  EM 

(28) 3 

(54) LAMPA ZA SIGNALIZACIJU HITNIH 

SLUČAJEVA (3) 

(73) ZUMTOBEL GMBH, Schweizer Str. 30, 6850 

Dornbirn, AT 

(72) GRÜNDL Harald, Radetzkystraße 17/19, 1030 

Wien, AT; BOHMANN Gernot, Herrengasse 6-8, Stg.8, 

T17, 1010, Wien, AT and BERGMANN Martin, Dr.- 

Heinrich-Maier-Straße 13/2, 1180, Wien, AT 

(74) POPOVIĆ Gordana, POPOVIĆ Boris, ĐERIĆ 

Lidija, KOSTIĆ Katarina, POPOVIĆ Natalija, 

KUROBASA Nikolina, Takovska 19, Beograd, RS 
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(11) 11481  (51) 26-05  

(21) Д-47/ 2020 

(22) 1.6.2020. 

(15) 28.8.2020.  

 

(30) 007423439  18.12.2019  EM 

(28) 2 

(54) SVETILJKA (2) 

(73) ZUMTOBEL LIGHTING GMBH, 

Grevenmarschstr. 74-78, 32657, Lemgo, DE 

(72) GRÜNDL Harald, Radetzkystrasse 17/19, 1030, 

Wien, AT; BOHMANN Gernot, Herrengasse 6-8, Stg. 8, 

T17, 1010, Wien, AT and BERGMANN Martin, Dr. 

Heinrich-Maier-Strasse 13/2, 1180, Wien, AT 

(74) POPOVIĆ Gordana, POPOVIĆ Boris, ĐERIĆ 

Lidija, KOSTIĆ Katarina, POPOVIĆ Natalija, 

KUROBASA Nikolina, Takovska 19, Beograd, RS 

 

 

 
 

 

(11) 11482  (51) 11-02  

(21) Д-52/ 2020 

(22) 16.6.2020. 

(15) 28.8.2020.  

 

(30) Д-52/ 2020  16.6.2020.  RS 

(28) 2 

(54) ŽARDINJERA 

(73) PROŠIĆ Zoran, Petrinjska 10, 24000 Subotica, RS 

(72) PROŠIĆ Zoran, Petrinjska 10, 24000 Subotica, RS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(11) 11483  (51) 06-03  

(21) Д-83/ 2019 

(22) 25.10.2019. 

(15) 7.9.2020.  

 

(30) Д-83/ 2019  25.10.2019.  RS 

(28) 1 

(54) STO SA PODESIVOM VISINOM 

(73) MAREŠ David, Petra Drapšina 62, 21235 Temerin, RS 

(72) MAREŠ David, Petra Drapšina 62, 21235 Temerin, RS 
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(11) 11484  (51) 08-06  

(21) Д-36/ 2020 

(22) 4.5.2020. 

(15) 7.9.2020.  

 

(30) Д-36/ 2020  4.5.2020.  RS 

(28) 1 

(54)  ŠKOLJKA ZA OTVARANJE VRATA  

(73) GRAND DEUS DOO MIJATOVAC, Drumska 15, 

35236 Mijatovac, RS 

(72) BOGOJEVIĆ Bojan, Milice Cenić 52, Ćuprija, RS 

(74) PETOŠEVIĆ DOO, Bulevar oslobođenja 87, 11040 

Beograd, RS 

  

 
 

 

 

(11) 11485  (51) 06-01  

(21) Д-53/ 2020 

(22) 16.6.2020. 

(15) 15.9.2020.  

 

(30) Д-53/ 2020  16.6.2020.  RS 

(28) 1 

(54) STOLICA 

(73) ŽIKIĆ Dragan, Admirala Vukovića 28,  

11000 Beograd, RS 

(72) ŽIKIĆ Dragan, Admirala Vukovića 28,  

11000 Beograd, RS 

  

 

 
 

 

(11) 11486  (51) 07-04  

(21) Д-51/ 2020 

(22) 15.6.2020. 

(15) 15.9.2020.  

 

(30) Д-51/ 2020  15.6.2020.  RS 

(28) 1 

(54) DRŽAČ ŠABLONA 

(73) MIĆUNOVIĆ Radmila, Stražilovska 7, 21000 Novi 

Sad, RS 

(72) MIĆUNOVIĆ Radmila, Stražilovska 7, 21000 Novi 

Sad, RS 

  

 
 

 

(11) 11487  (51)  06-09 

(21) Д-75/ 2020 

(22) 30.7.2020. 

(15) 15.9.2020.  

 

(30) Д-75/ 2020  30.7.2020.  RS 

(28) 1 

(54) DUŠEK 

(73) MITROVIĆ Ivan, Osječka 7, 11030, Beograd, RS 

(72) MITROVIĆ Ivan, Osječka 7, 11030, Beograd, RS 
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(11) 11488  (51) 09-01  

(21) Д-61/ 2020 

(22) 29.6.2020. 

(15) 29.9.2020.  

 

(30) 29/719,155  31.12.2019  US 

(28) 1 

(54) BOCA 

(73) ROCK 13 LLC, Miami Beach, Florida, US 

(72) KATO Thomas, Miami Beach, Florida, US  

(74) MIHAILOVIĆ Mila, Hilandarska 5/1, 11000, 

Beograd, RS 

  

 
 

 

(11) 11489  (51) 09-01 

(21) Д-62/ 2020 

(22) 29.6.2020. 

(15) 29.9.2020.  

 

(30) 29/719,152  31.12.2019  US 

(28)  

(54) BOCA 

(73) ROCK 13 LLC, Miami Beach, Florida, US 

(72) KATO Thomas, Miami Beach, Florida, US  

(74) MIHAILOVIĆ Mila, Hilandarska 5/1, 11000, 

Beograd, RS 

  

 

 

(11) 11490  (51) 12-08  

(21) Д-61/ 2019 

(22) 24.6.2019. 

(15) 29.9.2020.  

 

(30) Д-61/ 2019  24.6.2019.  RS 

(28) 2 

(54) 1.KAMION 

2.AUTOMOBIL 

(73) ŽAKULA Davorin, Toze Markovića 19, 

21243 Kovilj, RS 

(72) ŽAKULA Davorin, Toze Markovića 19, 

21243 Kovilj, RS 

  

 
 

 
 

 

(11) 11491  (51) 09-09  

(21) Д-66/ 2020 

(22) 3.7.2020. 

(15) 5.10.2020.  

 

(30) Д-66/ 2020  3.7.2020.  RS 

(28) 1 

(54) RECIKLAŽNA TROKOMORNA KANTA ZA 

OTPATKE OBLIKA KVADRA 

(73) BRANKOVIĆ Uroš, Cara Dušana 31/1/1/3, 

Kraljevo, 36000, RS 

(72) BRANKOVIĆ Uroš, Cara Dušana 31/1/1/3, 

Kraljevo, 36000, RS 
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(11) 11492  (51) 21-03  

(21) Д-38/ 2020 

(22) 12.5.2020. 

(15) 13.10.2020.  

 

(30) Д-38/ 2020  12.5.2020.  RS 

(28) 1 

(54) Predmet za razonodu i zabavu 

(73) MUDRINIĆ Zoran, Tomislava Matasića 5,  

21132 Petrovaradin, RS 

(72) MUDRINIĆ Zoran, Tomislava Matasića 5,  

21132 Petrovaradin, RS 

 

 
 

 

(11) 11493  (51) 23-03  

(21) Д-88/ 2019 

(22) 21.11.2019. 

(15) 13.10.2020.  

 

(30) Д-88/ 2019  21.11.2019.  RS 

(28) 3 

(54) RADIJATOR ZA GREJANJE (3) 

(73) NOVIĆEVIĆ Milovan, Glibovac bb,  

11420 Smederevska Palanka, RS 

(72) NOVIĆEVIĆ Milovan, Glibovac bb,  

11420 Smederevska Palanka, RS 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51, 

11050 Beograd, RS 

  

 

 

 
 

 

(11) 11494  (51)  25-03 

(21) Д-71/ 2020 

(22) 15.7.2020. 

(15) 13.10.2020.  

 

(30) Д-71/ 2020  15.7.2020.  RS 

(28) 1 

(54) PARAKLIS OD PREFABRIKOVANIH 

BETONSKIH ELEMENATA 

(73) PORT EXPRESS DOO INOVACIONI CENTAR, 

PROJEKTOVANJE I IZVODJENJE GRAĐEVINSKIH 

OBJEKATA BAČKA TOPOLA, Maršala Tita 34, 

24300, Bačka Topola, RS 

(72) Branislav Kosović, Kristina Ćulibrk Medić,  

Karan Dejan, Dragana Šumarunić i Dragoslav Korać 

(74) PRIMOVIĆ Gordana, Vase Stajića 13, 21000,  

Novi Sad, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.05.2020. -15.06.2020.године: 

 

Дизајн број 10616 чији је носилац DELIĆ 

Branko, Gradsko Šetalište 153, 32000 Čačak, RS, 

престао је да важи дана 5.6.2020. године. 

 

Дизајн број 10659 чији је носилац COCA-

COLA HBC IRELAND LIMITED, Huntstown Business 

Park, Cappagh Road, Ballycoolin, Dublin 11, IE, 

престао је да важи дана 6.6.2020. године. 
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