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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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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 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

гаранције 
(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 пријавиоца (731) Name and address of the applicant 

 

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

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

 

(210) Ж- 2019-2066 (220) 26.12.2019. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PREDUZEĆE MLЕKARA-UB DOO, Алексе 

Мартић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 03.04.27; 05.01.03; 06.07.11; 

06.19.10; 06.19.11; 06.19.16; 07.03.25; 08.03.10; 

11.03.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) светло зелена. тамно зелена, беж, браон, сива, 

плава, бела, жута  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирева; етикете и 

налепнице за сиреве; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за сиреве.   

29  сиреви.   

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сиревима.   
 

(210) Ж- 2019-2067 (220) 26.12.2019. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PREDUZEĆE MLЕKARA-UB DOO, Алексе 

Мартић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.26; 03.04.27; 05.01.03; 06.07.11; 

06.19.10; 06.19.11; 06.19.16; 07.03.25; 08.03.01; 

11.03.20; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) светло зелена. тамно зелена, беж, браон, сива, 

плава, бела, жута  

 

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање кајмака; етикете и 

налепнице за кајмак; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за кајмак.  

29  кајмак.   

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

кајмаком.   
 

(210) Ж- 2020-175 (220) 10.02.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Aleksandar Stanković PR Samostalna zanatska 

trgovinska radnja PODRUM PEVAC, Булевар 

краљице Марије бр. 10, Крагујевац, RS 

(740) Адвокат Шакан Маринко, Теодора Херцла бр. 

39, Београд-Земун 

(540) 

 

(531) 03.07.03; 05.03.15; 05.07.14; 26.04.15; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, тамно плава, љубичаста, зелена.  

(526) Жута Шљива  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2020-347 (220) 04.03.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping 

Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Middle 

Street, Haidian District, Beijing, CN 

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

11040, Београд 

(540) 

Redmi 

(511) 9  ноутбук рачунари; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски програми који се могу 

даунлоудовати; рачунарски софтвер, снимљен; 

електронске публикације које се могу 

даунлоудовати; снимљени програми рачунарских 
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игара; празни кертриџи за мастило за штампаче и 

фотокопир уређаје; датотеке слика које се могу 

даунлоудовати; хуманоидни роботи са вештачком 

интелигенцијом; носиви рачунари; платформе 

рачунарског софтвера, снимљене или доступне за 

преузимање; графика за мобилне телефоне која се 

може даунлоудовати; рачунарски периферни уређаји; 

интерактивни терминали са екранима осетљивим на 

додир; софтвер за чување рачунарског екрана, 

снимљен или доступан за преузимање; кодиране 

наруквице за електронску идентификацију; паметне 

наруквице; таблет рачунари; кодиране 

идентификационе наруквице, магнетне; подлоге за 

мишеве; фото штампачи; торбе за рачунаре; 

електронски читачи картица; апликацијски софтвер 

за мобилне телефоне, који се може даунлоудовати; 

инкџет штампачи; паметни сатови (обрада података); 

мелодије звона за мобилне телефоне које се могу 

даунлоудовати; паметне наочаре (обрада података); 

електронски џепни преводиоци; педометри; апарати 

за проверу франкирања; регистар касе; механизми за 

апарате који се покрећу кованим новцем; диктафони; 

холограми; маркери за обележавање ивица; гласачке 

машине; машине за игре на срећу; уређаји за 

препознавање лица; уређаји за фотокопирање 

(фотографски, електростатички, термички); ваге за 

мерење телесне масноће за кућну употребу; 

инструменти за мерење; електронске огласне табле; 

штапови за мобилне телефоне за прављење селфи 

фотографија; држачи за мобилне телефоне; паметни 

телефони у облику сата; интерфони; електронски 

уређаји и инструменти за навигацију и 

позиционирање; мобилни телефони; држачи 

мобилних телефона за употребу у возилима; 

телекомуникацијски апарати у облику накита; 

футроле за мобилне телефоне; маске за мобилне 

телефоне; каишеви за мобилне телефоне; заштитне 

фолије прилагођене за мобилне телефоне; рутери за 

умрежавање; СИМ картице; видео монитори; 

слушалице за виртуелну стварност; преносиви 

мултимедијални плејери;  носиви монитори за 

приказивање видео садржаја; слушалице; 

камкордери; камере за возила за вожњу уназад; 

уређаји за снимање вожње; оловке за екране 

осетљиве на додир; машине за учење; апарати за 

снимање звука; сет-топ боксови; дигитални рамови 

за слике; селфи штапови (ручни моноподи); паметне 

наруквице (мерни инструменти); аудио визуелни 

апарати за наставу; роботи за наставу; апарати за 

анализу ваздуха; термометри, који нису за 

медицинску употребу; хигрометри; оптички апарати 

и инструменти; УСБ каблови; материјали за 

електричне водове ( каблови); полупроводници; 

проводници, електрични; сензори; температурни 

сензори; прекидачи, електрични; адаптери за 

напајање; електрични адаптери; променљиви 

прекидачи за телекомуникационе апарате; апарати са 

даљинским управљањем; оптичка влакна; апарати за 

регулисање топлоте; громобрани; електролизатори; 

апарати за гашење пожара; радиолошки апарати за 

индустријску употребу; заштитни уређаји за личну 

употребу у случају несреће; заштитне маске; 

заштитне кациге; заштитне наочаре; аларми; браве за 

врата са биометријским откључавањем помоћу 

отиска прста; електрична звона за врата; наочаре за 

сунце;  екстерне батерије (пуњиве батерије); 

бежични пуњачи; цртани филмови; овоскопи; 

звиждаљке за псе; декоративни магнети; електричне 

ограде; електронске огрлице за дресуру животиња; 

преносиви даљински управљачи за блокове за 

покретање; електронске наруквице за праћење 

здравља које комуницирају подацима са другим 

електронским уређајима у реалном времену; носиви 

апарати за комуникацију; носиви дигитални 

електронски уређаји који могу да пруже приступ 

интернету; носиви паметни уређаји; лични 

дигитални асистенти у облику ручног сата; носиви 

уређаји за мерење активности; магнети за фрижидер; 

инструменти за мерење; уређаји за мерење, 

електрични; електронски чипови; мултимедијални 

пројектори; апарати и инструменти за мерење 

тежине; бројачи; компјутерски хардвер; музичке 

датотеке које се могу преузети; шпијунке за врата; 

видео екрани; симулатори за управљање и контролу 

возила; аутоматски индикатори ниског притиска у 

гумама возила; сталци за фотографске апарате; 

кациге за бицикла; банкомати (АТМ); спољне 

надзорне камере; разводне табле за ниску и високу 

волтажу; инструменти за испитивање гасова; 

прекидачи за светла; апарати за мерење раздаљине; 

комуникациони панел; утичница; уређаји за пуњење 

батерија за моторна возила; УСБ каблови за мобилне 

телефоне; дисплеј од течних кристала; телевизијски 

дисплеј; слушалице за пригушивање буке; 

микрофони; заштитне кациге за спортове; сензори 

нивоа течности.  
 

(210) Ж- 2020-424 (220) 16.03.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Proton System doo, Вилине воде б.б., Београд, RS 

(540) 

PERLA 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње, додаци за минералну 

храну, лекови за медицинску и ветеринарску 

употребу.  
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(210) Ж- 2020-494 (220) 06.04.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) ICEBERG SALAT CENTAR D.O.O., 

Виноградска 40, 11271, Београд-Сурчин, RS 

(740) ICEBERG SALAT CENTAR D.O.O., 

VINOGRADSKA 40, 11271, BEOGRAD-SURČIN 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 26.04.04; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, зелена, бела.  

(511) 29  желатин; јестиве масти, путер, воће 

конзервисано, џемови, залеђено воће, супе, 

конзервисано поврће, кувано поврће, сушено поврће, 

уља за исхрану, сир, млеко, воће, кувано, месо, риба, 

која није жива, желе за исхрану, јогурт, сокови од 

поврћа за кување, месни екстракти, производи од 

млека, маргарин, мермелада, јаја, састојци за 

припремање супе, салате од поврћа, салате од воћа, 

конзервисан пасуљ, конзервисана риба, конзервисано 

месо, воће у конзерви, поврће у конзерви, пахуљице 

од кромпира, грицкалице на бази воћа, компоти, 

дехидрисано поврће, замрзнуто сушено поврће, 

таџин (готово јело од меса, рибе или поврћа).  

31  свеже поврће, свеже воће, риба жива.  
 

(210) Ж- 2020-519 (220) 02.04.2020. 

(442) 15.01.2021. 

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

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

RUSSET 

(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- 2020-592 (220) 30.04.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) GEBI DOO PO ČANTAVIR, Маршала Тита 46, 

24220, Чантавир, RS 

(740) Адвокат Никола Митровић, Браће Радић 22/3, 

24000, Суботица 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, црвена.  

(511) 5  брашно за фармацеутску употребу; брашно 

од семена лана за фармацеутске намене; камфорово 

уље за медицинску употребу; медицинска уља; 

млечни шећер за фармацеутске намене; остаци од 

обраде житарица за дијететску или медицинску 

намену; пшеничне клице као додатак исхрани; рибље 

брашно за фармацеутску употребу; рицинусово уље 

за медицинску употребу; терпентинско уље за 

фармацеутску употребу; уље из јетре бакалара; уље 

коморача за медицинску употребу; уље од семена 

лана као додатак исхрани; уље слачице за 

медицинску употребу; уље од ланеног семена као 

додатак исхрани; витаминске таблете за псе; 

витаминске таблете за мачке; млечни; шећер за 

медицинску употребу.  
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29  девичанско маслиново уље; кокосово уље за 

исхрану; кукурузно уље за исхрану; маслиново уље 

за исхрану; палмино уље за исхрану; репино уље за 

исхрану; рибље брашно за људску исхрану; свињска 

маст; сојино уље за исхрану; сунцокретово уље за 

исхрану; сусамово уље за исхрану; уља за исхрану; 

уље од семена лана за кулинарске намене; уље 

палминих коштица за исхрану; јестиве масти; јестива 

уља; масне супстанце за производњу јестиве масти; 

јестиво уље од костију; кокосова маст.  

30  брашно; брашно од боба; брашно од кромпира; 

брашно од слачице; брашно тапиоке; додаци јелима; 

јечмено брашно; гриз; кукурузни гриз; кукурузно 

брашно; кукурузно брашно-крупно; млевени јечам; 

млевени кукуруз; млевени овас; овсено брашно; 

палмин шећер; пшенично брашно; сојино брашно; 

брашнаста храна; шећер; препарати од житарица.  

31  брашно за животиње; брашно од кикирикија за 

животиње: ланено брашно за исхрану животиња; 

ланено брашно (сточна храна); рибље брашно за 

животињску исхрану; брашно од пиринча за сточну 

исхрану; брашно од семена лана за исхрану животиња; 

мекиње; потпуна смеша за тов пилића, потпуна смеша 

за производњу конзумних јаја, потпуна смеша за 

исхрану ћурића, потпуна смеша за тов ћурки, потпуна 

смеша за голубове, потпуна смеша за нојеве, потпуна 

смеша за фазане, потпуна смеша за прасад, потпуна 

смеша за свиње, потпуна смеша за крмаче и нерастове, 

потпуна смеша за телад, потпуна смеша за јунад, 

потпуна смеша за краве музаре, потпуна смеша за 

јагњад у порасту и тову, потпуна смеша за млађ 

шарана, потпуна смеша за спортске коње, потпуна 

смеша за куниће, допунска смеша за прасад, допунска 

смеша за тов свиња, допунска смеша за тов пилића, 

допунска смеша за носиље конзумних јаја, смеша 

направљена од остатака индустрије уља, витаминско 

протеинска предсмеша, премикс за тов пилића, 

премикс за исхрану носиља конзумних јаја, премикс за 

тов ћурића, премикс за тов ћурки, премикс за голубове, 

премикс за нојеве, премикс за прасад, премикс за 

свиње, премикс за крмаче и нерастове, премикс за 

телад, премикс за јунад, премикс за краве музаре, 

премикс за јунад у порасту и тову, премикс за млађ 

шарана, премикс за спортске коње, премикс за куниће, 

потпуна смеша за исхрану паса, потпуна смеша за 

исхрану мачака, салама за псе, конзерве за псе, салама 

за мачке, конзерве за мачке.  
 

(210) Ж- 2020-696 (220) 19.05.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Милош Митић, Иве Андрића 11, 35250, Параћин, RS 

(740) Miloš Mitić, Ive Andrića 11, 35250 , Paraćin 

(540) 

YUMMY 

(511) 29  кикирики путер; млеко, сир, путер, јогурт и 

други млечни производи; путер; путер крем; путер 

од орашастих плодова; конзервисано, сушено и 

кувано воће и поврће; желе, џемови, компоти; 

јестива уља и масти; грицкалице на бази орашастих 

плодова; грицкалице у облику плочица базиране на 

орашастим плодовима; грицкалице у облику плочица 

базиране на орашастим плодовима и сувом воћу; 

намази на бази орашастих плодова; печени орашасти 

плодови; прерађени орашасти плодови; уља од 

орашастих плодова; кикирики паста.  
 

(210) Ж- 2020-816 (220) 02.06.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Tehnoexport d.o.o., Јована Поповића 43,  

22320, Инђија, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава.  

(511) 6  челичне савитљиве цеви (од иноха, 

алуминијума и поцинковане челичне траке) за 

проток ваздуха и дима; метални сифони за опремање 

купатила и кухиња; савитљиве цеви за проток 

хладног и топлог ваздуха израђене од ламинираног 

вишеслојног алуминијума са челичном арматуром.   

11  опрема за купатила са топлим ваздухом; филтери 

за климатизацију; опрема за купатила; славине за 

цеви и цевоводе; цеви за котлове за инсталације за 

грејање; димноводни канали за димњаке; 

вентилатори за димњаке; цеви за воду за санитарне 

инсталације; славине.  

17  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун, и 

производи направљени од ових материјала који нису 

укључени у друге класе; полупрерађени пластични 

производи; материјали за подбијање (подлошке), 

заптивање и изоловање; неметалне савитљиве цеви 

за проток хладног и топлог ваздуха и отпрашивање; 

неметални сифони за опремање купатила и кухиња; 

неметалне савитљице цеви за заштиту електро 

каблова.   

19  неметалне савитљиве цеви (од тврдог и меког 

гранулата) за проток течности; неметални сливници 

у грађевинарству за спречавање непријатних мириса.   
 

(210) Ж- 2020-1042 (220) 25.06.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064, 

Los Angeles CALIFORNIA, US 
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(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 29.01.02; 29.01.07  

(591) бела, златна, светло браон  

(511) 9  звучници; рачунарски мишеви; рачунарски 

програми који се користе за праћење статуса 

различитих корисника услуга онлајн интерактивног 

играња игрица и онлајн повезивање играча са другим 

играчима свих нивоа вештина; софтвер „проширене 

стварности“ за играње видео игара који се може 

преузети; софтвер за игре за мобилне телефоне који 

се може преузети; подкастови који се могу преузети 

у области е-спорта и видео игара; софтвер за видео 

игре који се може преузети; видео игре које се могу 

преузети; софтвер за игре виртуалне реалности који 

се може преузети за играње видео игара; слушалице 

– бубице; наочаре за вид; слушалице; интерактивни 

мултимедијски програми за видео игре; подлоге за 

мишеве; снимљени софтвер „проширене стварности“ 

за играње видео игара; снимљени софтвер за 

виртуалну реалност за играње видео игара; наочаре 

за сунце; кертриџи за видео игре; дискови за видео 

игре; софтвер за видео игре; софтвер за видео игре и 

приручници у електронском формату који се продају 

као целина; софтвер за видео игре који се може 

преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја.  

18  вишенаменске торбе; руксаци; новчаници за 

кованице; козметичке торбице које се продају 

празне; ранац (врећа) са учкуром; цилиндричне 

текстилне торбе; торбице за ношење на боковима; 

ручне торбице; футроле за кључеве; пртљаг; ознаке 

за пртљаг; курирске торбе; цегер торбе (тоте торбе); 

кишобрани; новчаници.  

25  одећа, наиме, каишеви, капути, костими за игре 

са улогама, хаљине, рукавице, костими за Ноћ 

вештица, дуксерице са капуљачом, одећа за малу 

децу, јакне, удобна одећа за ношење код куће, 

панталоне, пуловери, одећа за кишу, мараме, шалови, 

блузе, кошуље, шортсеви, сукње, одећа за спавање, 

кратке чарапе, доњи делови тренерке, дукс мајице, 

џемпери, купаћи костими, мајице кратких рукава, 

горњи делови одеће, доњи веш, обућа; покривала за 

главу.  

 

38  услуге емитовања и преноса (стриминга) играња 

видео игара и такмичења у игрању видео играра 

путем глобалних комуникационих мрежа, Интернета 

и бежичних мрежа.  

41  организовање и уживо вођење такмичења, изложби 

и турнира који се односе на видео игре; услуге 

разоноде, наиме, софтвер за видео игре који се не може 

преузети а који омогућава корисницима да праве, 

мењају, учитавају, преузимају, деле, прегледају и 

објављују садржај интерактивних видео игара који су 

створили корисници, музику и друге медијске датотеке 

путем глобалних рачунарских мрежа, интернета и 

бежичних мрежа; услуге разоноде, наиме, 

организовање састанака уживо са обожаваоцима 

(фановима) и конференција у области разоноде, 

гејминга, видео игара и е-спортова; услуге разоноде, 

наиме, пружање он-лајн видео игара; услуге разоноде, 

наиме, омогућавање привременог коришћења видео 

игара које се не могу преузимати; услуге организовања 

такмичења у игрању видео игара, изложби и турнира; 

услуге објављивања видео игара; пружање услуга 

објављивања он-лајн стрипова, графичких романа и 

прича са сценама и ликовима заснованих на видео 

играма које се не могу преузимати; услуге пружања он-

лајн игара „проширене стварности“; пружање он-лајн 

информација у вези са видео играма; пружање он-лајн 

услуга у вези са тривиа игрицама (квизовима), саветима 

и стратегијама за видео игре; пружање услуга он-лајн 

играња игара виртуалне стварности.  
 

(210) Ж- 2020-1080 (220) 01.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(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; 05.11.01; 08.03.10; 08.03.12; 19.03.03; 

20.05.15; 25.01.25; 27.05.24; 29.01.15  

(591) плава, бела, зелена, црна, зута, браон.  

(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.  
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35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сиром.  
 

(210) Ж- 2020-1081 (220) 01.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.20; 07.15.05; 08.01.06; 19.03.01; 

26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.15 

(591) плава, бела, зелена, црвена, 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- 2020-1082 (220) 01.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.20; 05.09.15; 05.11.01; 07.15.05; 

08.01.06; 19.03.01; 26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.15  

(591) зелена, бела, љубичаста, плава, браон.  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза са 

укусом баштенског биља; етикете и налепнице за 

сирни намаз са укусом баштенског биља; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

сирни намаз са укусом баштенског биља.  

29  сирни намаз са укусом баштенског биља.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом са укусом баштенског биља.  
 

(210) Ж- 2020-1083 (220) 01.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 3 

, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.03.15; 05.05.20; 05.09.17; 07.15.05; 

08.01.06; 19.03.01; 26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.15  

(591) црвена, бела, плава, зелена, браон.  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; пластични 

материјал за паковање сирног намаза са укусом 

парадајза и босиљка; етикете и налепнице за сирни намаз 

са укусом парадајза и босиљка; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за сирни намаз са 

укусом парадајза и босиљка.  

29  сирни намаз са укусом парадајза и босиљка.  

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом са укусом парадајза и босиљка.  
 

(210) Ж- 2020-1097 (220) 03.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE MT-KOMEX DOO, BEOGRAD 

(RAKOVICA), Oslobođenja 22 b, Beograd, RS 

(740) адвокат Андреј Прекајски, Светозара 

Марковића 67/1, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 15.09.10; 15.09.12; 24.17.25; 27.05.04; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава и наранџаста  

(511) 9  Пуњачи за електричне аутомобиле; пуњачи 

за електрична возила; рачунарски софтвер и софтвер 

за апликације за паметне телефоне и рачунаре,  

нарочито: рачунарски софтвер и софтвер за 

апликације за паметне телефоне, таблете и рачунаре 

за претраживање доступних станица за пуњење 

електричних возила, рачунарски софтвер и софтвер 

за апликације за паметне телефоне, таблете и 

рачунаре за пружање информација о станицама за 

пуњење електричних возила и рачунарски софтвер и 

софтвер за апликације за паметне телефоне, таблете 

и рачунаре за пружање информација о услугама 

пуњења електричних возила.  

35  Оглашавање; оглашавање плаћањем по клику (рау 

рег цлицк оглашавање) непосредно оглашавање путем 

поште; оглашавање путем банера; рекламне услуге и 

оглашавање преко телевизије, радија или поште; дељење 

рекламног, маркетиншког и материјала за оглашавање; 

оглашавање на отвореном; рекламирање; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко мобилних телефонских мрежа; 

рекламирање преко електронских рекламних паноа; 

дељење реклама за друге преко интернета и других 

комуникацијских мрежа; изнајмљивање огласног 

простора и рекламног материјала; малопродаја и 

велепродаја пуњача за електричне аутомобиле, пуњача за 

електрична возила, рачунарског софтвера и софтвера за 

апликације за паметне телефоне, таблете и рачунаре,  

нарочито: рачунарског софтвера и софтвера за апликације 

за паметне телефоне, таблете и рачунаре за претраживање 

доступних станица за пуњење електричних возила, 

рачунарског софтвера и софтвера за апликације за 

паметне телефоне, таблете и рачунаре за пружање 

информација о станицама за пуњење електричних возила 

и рачунарског софтвера и софтвера за апликације за 

паметне телефоне, таблете и рачунаре за пружање 

информација о услугама пуњења електричних возила.  

37  Услуге пуњења електричних возила и пружање 

информација о услугама пуњења електричних возила.  

38  Пружање интернетског форума за пренос порука 

између корисника у вези са услугама пуњења 

електричних возила; пружање интернетског форума за 

пренос порука између корисника у вези са услугама 

претраживања доступних станица за пуњење 

електричних возила и у погледу информација о 

станицама за пуњење електричних возила.  

39  Пружање информација о доступности станица за 

пуњење електричних возила.  
 

(210) Ж- 2020-1100 (220) 03.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Ленка Тенжера, Обилићев венац 10/8,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.16; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.03; 27.05.12; 

27.05.21; 27.07.03; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 3  немедицинскв козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.   

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

медицински препарат за раст косе.   
 

(210) Ж- 2020-1101 (220) 03.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Ленка Тенжера, Обилићев венац 10/8,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 24.17.02; 25.07.06; 25.07.07; 26.01.05; 

27.05.02; 27.05.12; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  
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(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.   

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди,хербициди.   
 

(210) Ж- 2020-1203 (220) 20.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Discovery Communications, LLC, 8403 

Colesville Road, Silver Spring, 20910 , Maryland, US 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22  

(511) 9  дигитални медији, наиме, унапред снимљени 

видео записи који се могу преузети, унапред снимљени 

аудио записи, текст и графика који се чувају у 

електронским личним рачунарима и ручним бежичним 

уређајима, а све са темама од општег људског интереса; 

аудио, видео и аудиовизуелни садржај који се може 

преузимати путем компјутерских и комуникационих 

мрежа са ТВ емисијама и видео записима који укључују 

теме од општег људског интереса; рачунарски софтвер 

за стриминг аудио-визуелних медијских садржаја путем 

Интернета и ка мобилним дигиталним електронским 

уређајима; рачунарски софтвер за употребу у емитовању 

аудио-визуелног садржаја; рачунарски софтвер за 

контролу рада аудио и видео уређаја и за гледање, 

претраживање и / или репродуковање звука, видеа, 

телевизије, филмова, других дигиталних слика и других 

мултимедијалних садржаја; рачунарски софтвер за 

употребу у обради, преносу, примању, организацији, 

манипулисању, пуштању, прегледању, репродуковању и 

стримингу аудио, видео и мултимедијалних садржаја, 

укључујући текстуалне, податковне, сликовне, аудио, 

видео и аудиовизуелне датотеке; ДВД-јеви.  

38  Комуникационе услуге, наиме, услуге преноса 

стриминг звучних и аудиовизуелних снимака путем 

интернета, кабловских мрежа, бежичних мрежа, 

сателитских или интерактивних мултимедијалних 

мрежа; услуге аудио и видео емитовања путем 

интернета; пренос информација у аудио-визуелном 

пољу; услуге телевизијског емитовања; емитовање 

кабловске телевизије; емитовање сателитске телевизије; 

услуге мобилних медија у облику електронског преноса, 

емитовања и испоруке медијских садржаја за забаву; 

услуге подкастинга.; услуге интернетског емитовања; 

услуге преноса видеа на захтев; пружање услуга онлајн 

форума за пренос порука међу корисницима рачунара; 

пружање услуга онлајн причаоница (цхат соба) и 

електронских огласних табли за пренос порука међу 

корисницима у области од општег интереса; пружање 

приступа агрегираном садржају у области општег 

људског интереса путем интернета, кабловских мрежа, 

бежичних мрежа, сателита или интерактивних 

мултимедијалних мрежа.  

41  Услуге разоноде/забаве И образовне услуге, наиме, 

непрекидни (онгоинг) мултимедијални програми у 

области од општег интереса, дистрибуирани путем разних 

платформи кроз вишеструке облике мултимедијалног 

преноса; пружање непрекидног (онгоинг) телевизијског 

програма у области од општег људског интереса; “овер-

тхе-топ” (ОТТ) програмирање разоноде/забаве у области 

од општег људског интереса; производња телевизијских 

програма; производња мултимедијалних програма; 

пружање забавних информација о тренутним 

телевизијским програмима путем глобалне рачунарске 

мреже; услуге разоноде/забаве у смислу пружања 

забавних и образовних програма и садржаја, наиме, 

телевизијских програма, исечака, графика и информација 

везаних за телевизијске програме у области општег 

људског интереса, путем интернета, електронских 

комуникационих мрежа, рачунарских мрежа и бежичних 

комуникационих мрежа.  
 

(210) Ж- 2020-1255 (220) 28.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Игор Билак, Булевар ослобођења 12, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Миомир Шећеров, Булевар Михајла 

Пупина 6, 21000, Нови Сад 

(540) 
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(531) 27.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) тамно плава, светло плава  

(511) 20  јастуци; јастуци за труднице; јастуци за 

врат; јастуци за дојење. 

24  јастучнице; декоративна тканина за постељину, 

замена за јастук; дечје јастучнице; постељина.  
 

(210) Ж- 2020-1293 (220) 30.07.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Винарија Еден д.о.о., Булевар уметности 5, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 05.13.06; 14.05.02; 14.05.21; 27.03.15; 

27.05.01; 27.05.04; 27.05.07  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(210) Ж- 2020-1303 (220) 03.08.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PLOTUN DOO KRUŠEVAC, Обилићева 33, 

Крушевац, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.01.25; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01  

(591) црвена, бела.  

(511) 9  апликација за ангажовање и координацију 

превоза, испоруке и услуге курирске службе за 

рачунарске софтвере који се могу преузимати.  

35  рекламне и промотивне услуге; пословно 

управљање у области транспорта и испоруке; услуге 

управљања пословима у области танспорта и 

испорука; компјутеризоване услуге наручивања 

хране и намирница; компјутеризована услуга 

наручивања која садржи робу широке потрошње, 

храну и намирнице; услуга наручивања путем 

интернета која садржи робу широке потрошње, 

храну и намирнице; канцеларијске услуге; услуга 

малопродаје која садржи производе широке потрошње, 

храну и намирнице; услуге упоређивања производа 

приликом куповине; надзор, управљање и праћење 

пакета и пошиљки; надзор и праћење пакета и 

пошиљки ради обезбеђења благовремене испоруке за 

потребе пословања; консултантске услуге у области 

пословног управљања у области транспорта и 

испоруке; Пружање услуга путем интернет система и 

портала по систему пословног модела „корисници 

према пословном окружењу“ ради трговине како би 

корисници могли да уносе, управљају и мењају своје 

информације о преференцијама које трговци користе, 

креирају и управљају због понуда за испоруку купцима.  

39  пружање услуга путем интернет странице са 

информацијама о услугама доставе и резервацијама 

за услугу доставе; превоз; паковање и складиштење 

робе; достава хране; достава пакета; превоз и 

испорука робе; достава порука [курирска служба]; 

брза достава производа путем возила; пружање 

информација о преузимању и достави производа у 

превозу; услуге достављања; привремено 

складиштење испорука добара у транзиту; услуге 

испоруке; привремено складиштење испорука; 

пружање информација и информације о праћењу 

пошиљки за трећа лица о преузимању и статусу 

доставе путем интернета и телефона; пружање 

електронског праћења пошиљки другим лицима.  

42  омогућавање привремене употребе интернет 

софтвера који није за преузимање, за пружање услуга 

превоза и доставе, резервације за услуге превоза и 

доставе и отпремање моторних возила и курира до 

потрошача.  

43  пружање услуге путем интернет странице која 

садржи информације о услугама ресторана.  
 

(210) Ж- 2020-1366 (220) 17.08.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., # 100, 

NY 10601, White Plains, US 

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

Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

OFF-WHITE 

(511) 3  козметика; козметичке маске; колоњске воде; 

парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна вода; 

мириси за просторије; Потпури; сапуни, наиме, 

сапуни за купање, козметички сапуни, сапуни за 

бријање, мирисни сапуни, немедицински козметички 

сапуни, дезодорантни сапун, сапун против знојења; 

шампон за тело; немедицински препарати за купање; 

препарати против знојења и дезодоранси за личну 

употребу; лосиони и балзами за после бријања; 

лосиони за негу коже; немедицински препарати за 

негу коже; етарска уља; мирисне перле за употребу у 
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кући, наиме, мирисна хидратантна крема за лице, 

перле за купање, препарати за парфимисање ваздуха; 

препарати за негу ноктију; лак за нокте и средство за 

одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински 

тоалетни производи[средства за личну хигијену]; 

препарати за негу косе; препарати за обликовање 

косе; лосиони за косу; лак за косу; шампон; балзам за 

косу; гел за косу; пена за косу; балзам за усне.  

4  свеће.  

9  оптичарски производи, наиме, наочаре, наочаре за 

сунце и рамови за наочаре и сочива и додаци за 

наочаре, наиме, футроле и држачи; заштитне кациге; 

празне УСБ меморије; сигналне звиждаљке; спортске 

пиштаљке; звиждећи аларми; магнетни компаси; 

мерни компаси; компаси за одређивање правца, 

заштитне маске за немедицинску употребу; маске за 

заштиту од прашине; торбе, навлаке и футроле за 

носење лаптопова; футроле, заштитне навлаке, 

носачи и постоља за употребу с ручним дигиталним 

уређајима, наиме, са паметним телефонима, 

таблетима и преносивим звучним и видео уређајима 

за репродукцију; ручке, постоља и носачи за ручне 

електронске уређаје, наиме, за паметне телефоне, 

таблете и преносиве звучне и видео уређаје за 

репродукцију; футроле за слушалице.  

14  накит, наруквице, огрлице, привесци, игле [накит], 

прстење, минђуше, дугмад за манжетне, сатови, 

каишеви за сатове; драго и полудраго камење; 

племенити метали и њихове легуре; уметничка дела од 

племенитог метала; кутије за накит; кутије за накит од 

племенитог метала; привесци за кључеве; прстенови за 

кључеве; зидни сатови.  

16  лични организатори и планери; адресари; 

планери; албуми за слике; календари; канцеларијски 

прибор; прибор за радни сто који садржи држаче за 

оловке, држаче за спајалице, спајалице, штипаљке, 

футроле за оловке, гумице, оловке и хемијске оловке; 

нотеси; фасцикле; обележивачи за књиге; папир за 

увијање поклона; картонске кутије за поклоне; 

поклон картице; разгледнице; честитке; креп папир 

за паковање; папирне торбе за куповину; папирне 

салвете; уметничке репродукције; штампане 

репродукције на платну; литографска уметничка 

дела; уметничка дела од папира; слике и њихове 

репродукције; постери; налепнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; носачи 

лепљивих трака за папир или употребу у 

домаћинству; папирне траке, лењири за техничко 

цртање; лењири за цртање.  

18  ручне торбе, цегери, женске ташне, клач ташне, 

козметичке торбице које се продају празне, врећице 

за куповину за вишекратну употребу, новчаници, 

ранчеви, актовке, актен ташне, путне торбе, сандуци, 

пртљаг, вишенаменске торбе, кишобрани и 

сунцобрани, ђачке торбе, школске торбе за књиге, 

коферчићи за козметику који се продају празни, 

празни ковчежићи за козметику, футроле за кључеве, 

држачи за кредитне картице, кутије за визит карте, 

кутије за списе у облику торбе (актовке), торбе за 

теретану, торбе за плажу, спортске торбе, тоалетне 

торбице које се продају празне; одећа за куће 

љубимце.  

20  намештај; огледала; јастуци; декоративни 

јастуци; кревети; душеци; идентификационе 

наруквице, неметалне; рамови за слике; граничници 

за врата, неметални и не од гуме; уметничка дела на 

мешовитим подлогама састављена углавном од 

полимера; уметничка дела од пластике или дрвета.  

21  прибор за печење; послужавници с ножицама 

(столићи); плехови за торте; сталци за торте; сетови 

посуда за чување зачина, шећера, брашна, кафе; 

цедиљке за цитрусе; прибор за послуживање, секачи 

за кекс; лимови за колаче; посуђе, наиме, дубоки 

тигањи, тигањи, лонци, посуде за кување на пару, 

вок тигањи; држачи за папирне убрусе који стоје на 

радној плочи; посуђе; тањири; чиније; држачи за 

течни сапун; посуде за пиће; шоље за пиће; чаше за 

пиће; шоље и тацне; посуде за поширање јаја; преса 

за бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни 

прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи, 

шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатула за превртање, 

виљушке за кување; виљушке за послуживање, 

кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за 

ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне 

мешалице, кашике, цедиљке, сита, ђевђири; кутлаче, 

кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници 

за јело; држачи за салвете за употребу у 

домаћинству; држачи за папирне убрусе за употребу 

у домаћинству; бокали; млинови за со и бибер; 

сланици и биберници; тацне за сервирање; посуде за 

сервирање; послужавници за сервирање; држачи за 

сапун; посуде за сапун; сталци за зачине; чајници; 

неметални послужавици за употребу у домаћинству; 

вазе; свећњаци; рукавице за рерну; прибор за 

купатило, наиме, држачи за чаше; отварачи за 

флаше; боце за пафреме које се продају празне; 

кутије за пилуле за личну употребу; прстенови за 

салвете; боце за воду које се продају празне; четкице 

за зубе; четке за косу; чешљеви; уметничка дела од 

стакла, порцелана, теракоте или керамике; пластични 

подметачи; подметачи од винила; сламке за пиће; 

држачи за средства за дезинфекцију руку; кутије за 

средства за дезинфекцију руку; кутије прилагођене 

за козметички прибор као што су четке за шминку и 

апликатори у облику штапића за наношење шминке; 

електрични прибори за скидање шминке; 

неелектрични прибори за скидање шминке; 

апликатори за козметику; апликатори за шминку; 

опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери, 

наиме, опремљени ковчежићи за козметику; 

пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за 

шминкање; козметички сунђери.  
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24  тканине и текстилна роба, наиме, тканине за 

употребу у домаћинству, постељина, рубље за 

купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за 

кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете, 

простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи 

за кревет са карнерима, декоративна тканина за 

постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи 

за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири 

за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице, 

таписерије, памучна тканина, мебл штофови за 

тапацирање намештаја и тканина за завесе, 

декоративне рељефне тканине; стони подметачи, 

ћебићи за љубмце.  

25  одећа; покривала за главу; обућа; одевни 

предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи 

костими; доњи веш; корсети; плетене маске за лице; 

јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути; 

блејзери; одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе, 

кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке 

чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде 

мантили; маске за спавање; манжетне кошуља; 

знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе; 

шешири; визири.  

26  шнале; копче за косу; гумица за косу; укоснице; 

пертле за ципеле; привесци за ципеле, женске ташне, 

ранчеве, наочаре и мобилне телефоне; дугмад; 

рајсфершлуси; шнале за каиш. 

27  теписи; ћилими; простирке за купатила; 

простирке за јогу; отирачи за врата; текстилне 

простирке за подове за употребу у домаћинству; 

таписерије које нису од текстила; тапете; тврди 

материјали за покривање подова; покривачи за 

зидове од винила или пластике.  

34  пепељаре, упаљачи за цигарете, упаљачи за 

цигаре, шибице, вапоризатори за бездимне цигарете, 

електронске цигарете, држачи цигара, филтери за 

цигарете, луле, секачи за цигаре, кутије за бурмут, 

кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле, 

наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за 

дуванске луле.  

35  услуге малопродаје [које се тичу одеће, обуће, 

аксесоара, спортске робе, кућног намештаја, 

постељине, покућства, оптичарских производа, 

накита, намештаја, козметике, парфема, производа за 

негу лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора, 

луксузних инструмената за писање]; услуге интернет 

продавнице [које се тичу одеће, обуће, аксесоара, 

спортске робе, кућног намештаја, постељине, 

покућства, оптичарских производа, накита, 

намештаја, козметике, парфема, производа за негу 

лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора, 

луксузних инструмената за писање].  
 

(210) Ж- 2020-1404 (220) 20.08.2020. 

(442) 15.01.2021. 

 

(731) iPharm Co doo, Јурија Гагарина 22з,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 26.01.01; 26.01.06; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плаво зелена #006C88,  сива. #818286  

(511) 3  гелови за очи за козметичке потребе; гелови 

за скидање шминке; гелови за тамњење коже; гелови 

након бријања; гелови након сунчања; гелови након 

сунчања за козметичке потребе; гелови након 

сунчања [козметички]; гелови, спрејеви, пене и 

балзами за обликовање и негу косе; емулзије за лице; 

емулзије за лице за козметичке потребе; емулзије за 

тело; емулзије за тело за козметичке потребе; 

емулзије након бријања; етарска уља; козметика; 

козметика за децу; козметика за животиње; 

козметика за обрве; козметичка млека; козметичка 

млека, гелови и уља за потамњивање и употребу 

након сунчања; козметичка паковања за лице; 

козметичка средства за брзо сушење лакова за нокте; 

козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

козметичка средства за сушење лака за нокте; 

козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

креме за кожу; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу; козметичке креме за негу 

коже; козметичке креме за негу тела; козметичке 

креме за руке; козметичке креме за учвршћивање 

коже око очију; козметичке креме и гелови за лице, 

руке и тело; козметичке креме и лосиони; 

козметичке креме и лосиони за негу лица и тела; 

козметичке креме, млека, лосиони, гелови и пудери 

за лице, руке и тело; козметичке крпице или 

марамице натопљене средствима за чишћење коже; 

козметичке маске; козметичке маске за лице; 

козметичке оловке; козметичке оловке за 

наглашавање предела испод ока; козметичке пасте за 

лице за сузбијање сјаја; козметичке пене које садрже 

средства за заштиту од сунца; козметички гелови; 

козметички и препарати за лепоту; козметички и 

тоалетни производи; козметички јастучићи; 

козметички лосиони; козметички лосиони за кожу; 

козметички лосиони за косу; козметички лосиони за 

лице; козметички лосиони за негу коже; козметички 

лосиони за смањење појаве старачких пега и флека; 
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козметички лосиони за сунчање; козметички 

освеживачи за кожу; козметички пилинзи за тело; 

козметички препарати; козметички препарати за 

заштиту од опекотина од сунца; козметички 

препарати за заштиту од сунца; козметички 

препарати за косу и теме; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за купке и туширање; 

козметички препарати за лице; козметички 

препарати за лице и тело; козметички препарати за 

негу и третирање коже; козметички препарати за 

негу коже; козметички препарати за негу косе; 

козметички препарати за негу лица; козметички 

препарати за негу ноктију; козметички препарати за 

негу тела; козметички препарати за негу уста и зуба; 

козметички препарати за обликовање косе; 

козметички препарати за обнављање коже; 

козметички препарати за суву кожу током трудноће; 

козметички препарати за сузбијање поновног раста 

длака; козметички препарати за трепавице; 

козметички препарати за умањење бора за локалну 

фацијалну употребу; козметички препарати за 

учвршћивање груди; козметички препарати који 

садрже колеген; козметички препарати мршављење; 

козметички производи за личну употребу; 

козметички производи за негу косе; козметички 

производи за употребу на кожи; козметички 

производи за хидратацију лица; козметички 

производи и козметички препарати; козметички 

производи и препарати за личну негу; козметички 

производи и шминка; козметички производи у 

облику аеросола за негу коже; козметички производи 

у облику лосиона; козметички производи у облику 

млека, лосиона и емулзија; козметички пудер за 

лице; козметички пудери за лице; козметички 

сапуни; козметички серуми; козметички сетови; 

козметички тоници за лице; козметички фластери 

који садрже средства за заштиту од сунца за 

употребу на кожи.   

5  биљни препарати; биљни препарати за медицинске 

потребе; биљни спрејеви за медицинске потребе; 

биљни суплементи; биљни чајеви за медицинске 

сврхе; витамини; витамини за бебе; витамини за 

децу; витамини за животиње; витамини за кућне 

љубимце; витамини за одрасле; витамини за примену 

код беба; витамини за примену код деце; витамини 

за примену код одраслих; витамини у облику 

гумених бомбона; витаминске капи; витаминске 

таблете; витаминске шумеће таблете; витамински 

додаци исхрани; витамински додаци исхрани за 

животиње; витамински додаци у таблетама за 

справљање газираних напитака када се помешају са 

водом; витамински препарати*; витамински 

препарати и супстанце; витаминско минералне 

плочице за медицинске потребе; витаминско 

минерални дијететски додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани; витаминско минерални 

додаци исхрани за кућне љубимце; витаминско 

минерални препарати; витаминско минерални 

препарати за медицинске потребе; вишенаменска 

деодорирајућа средства за примену у домаћинству, 

широкој потрошњи и индустрији; вишенаменска 

деодорирајућа средства за употребу у домаћинству, 

широкој потрошњи и индустрији; вишенаменске 

медицинске антибиотске креме; вишенаменски 

медицински балзами против болова; вишенаменски 

медицински мелеми који садрже ментол; влажне 

медицинске марамице; дијететски додаци за 

животиње; дијететски додаци исхрани; дијететски 

додаци исхрани за људе и животиње; дијететски 

додаци од пшеничне траве; дијететски и хранљиви 

додаци; дијететски и хранљиво обогаћени 

прехрамбени производи прилагођени за медицинске 

потребе; дијететски напици прилагођени за 

медицинску употребу; дијететски препарати 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски 

препарати у исхрани прилагођени за медицинске 

потребе; дијететски шећери за медицинске потребе.  
 

(210) Ж- 2020-1437 (220) 24.08.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) ПИК-Бечеј АД Бечеј, Новосадска улица бр. 2, 

Бечеј, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.10; 27.05.24  

(511) 29  ајвар [конзервисана паприка]; бобичасто 

воће, конзервирано; воће конзервирано или у 

теглама; грашак, конзервирани; грашак, обрађен; 

замрзнуто-сушено поврће; конзервисано, замрзнуто, 

сушено и кувано воће и поврће; смрзнуто поврће; 

смрзнуто воће.   

31  грашак, свеж; краставци, свежи; боранија, свежа; 

паприка, свежа; цвекла, свежа; мрква, свежа; кукуруз 

шећерац, свеж; кромпир, свеж; лук, свеж; паштрнак, 

свеж; броколи свеж; карфиол, свеж.   

35  административне услуге; анализирање тржишта 

житарица; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје и велепродаје за воће и поврће.   
 

(210) Ж- 2020-1450 (220) 31.08.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Јана Оршолић, Авијатичарски трг 005/3/9, 

Београд-Земун, RS 
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(740) Адвокат Милена Игњатовић, Цвијићева 77/1, 

11000 Београд 

(540) 

 

(511) 14  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго и полудраго камење, кутије за накит.   

16  хартија и картон; штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор; 

пластични омоти, фолије и кесе за умотавање и 

паковање.   

18  пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани.   

20  огледала, оквири за слике.  

21  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и 

прибор за јело, подметачи за посуђе; стакларија, 

порцелан и грнчарија.   

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

26  дугмад, копче и петље украси за косу.  

40  услуге штампања.  

41  разонода, услуге којима је основни циљ разонода, 

забава или рекреација људи.  
 

(210) Ж- 2020-1453 (220) 31.08.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) FLEET GROUP DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD-

VRAČAR, Стојана Протића 13, 11000 Београд, 

Врачар, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.01.01; 26.01.04; 26.01.06; 27.05.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) бела, жута и црна  

(511) 37  прање аутомобила; одржавање аутомобила; 

подмазивање; аутомобила; полирање аутомобила; 

поправка аутомобила; ремонт аутомобила; фарбање 

аутомобила; чишћење аутомобила.   
 

(210) Ж- 2020-1465 (220) 02.09.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) SWISS NATURE DOO BEOGRAD, Ресавска 

28, 11000, Београд, RS 

 

 

(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.03.14; 24.13.01; 24.13.17; 26.11.06; 

26.11.08; 26.11.12; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена, зелена, бела, жута, црна.  

(511) 5  дијететски додаци [додаци исхрани] за људе.  
 

(210) Ж- 2020-1466 (220) 02.09.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) SWISS NATURE DOO BEOGRAD, Ресавска 

28, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.03.14; 24.13.01; 24.13.17; 26.11.06; 

26.11.08; 26.11.12; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена, зелена, бела, жута, црна.   

(511) 5  дијететски додаци [додаци исхрани] за људе.  
 

(210) Ж- 2020-1476 (220) 02.09.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) SWISS NATURE DOO BEOGRAD, Ресавска 

28, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, 

Београд 

(540) 
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(531) 01.15.09; 05.03.14; 24.13.01; 24.13.17; 26.11.06; 

26.11.08; 26.11.12; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена, зелена, бела, жута, црна.   

(511) 3  козметичке креме.  

5  Медицинске креме за стопала; медицинске креме.  
 

(210) Ж- 2020-1568 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

PRIMA GRISSINI 

(511) 30  грицкалице на бази житарица.  
 

(210) Ж- 2020-1674 (220) 01.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Fototapet d.o.o., Миријевски булевар 7и, 11000, 

Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат, Карановић & 

Партнерс o.a.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 11.07.04; 20.05.24; 20.05.25; 26.04.16; 26.04.22; 

27.05.08; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црна, плава, бела, љубичаста, розе  

(511) 17  пластичне фолије које нису за умотавање и 

паковање; фолије за затамњење стакла [обојене 

фолије]; рефлективне пластичне фолије за употребу 

на прозорима; полипропиленска фолија, која није за 

паковање.  

27  тапете; фото тапете.   

37  постављање тапета на зидове, облагање тапетама.  
 

(210) Ж- 2020-1747 (220) 12.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) BIOESEN DOO KULA, Индустријска зона б.б., 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03  

(591) бела, зелена.  

(511) 5  додаци исхрани за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1748 (220) 12.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) BIOESEN DOO KULA, Индустријска зона б.б., 

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) бела, светло плава.  

(511) 3  козметика за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1762 (220) 14.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Merkur Versicherung Aktiengesellchaft, 

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, A-8010 Graz, AT 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно сива, зелена.  

(511) 36  услуге осигурања; здравствено осигурање; 

консултације о осигурању; посредовање у 

осигурању; све горе наведене услуге које не 

укључују услуге које се односе на аутомобилски 

сектор.  
 

(210) Ж- 2020-1764 (220) 14.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156 , 

10121 Torino TO, IT 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

INTESA INVEST CASH EURO 
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(511) 36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за непокретности; 

осигурање од последица несрећног случаја; зајмови на 

рате; изнајмљивање некретнина; посредовање на берзи; 

услуге кредитних агенција; услуге агенција за промет 

некретнина; агенције за наплату дугова; посредовање у 

промету некретнина; посредовање у осигурању; 

финансијске услуге при царинском посредовању; 

преузимање ризика у осигурању; банкарске услуге; 

процена некретнина; инвестициони фондови; 

инвестирање капитала; услуге давања гаранције; услуге 

трговања валутама и мењачки послови; издавање 

путничких чекова; клириншки послови (финансије); 

услуге чувања у сефовима; прикупљање прилога; 

финансирање зајмова; финансијске процене 

(осигурање, банкарство, некретнине); фидуцијарни 

послови; услуге финансирања; финансијско 

управљање; финансирање зајмова на основу 

обезбеђења; управљање непокретностима; управљање 

стамбеним зградама; осигурање од пожара; издавање 

некретнина; здравствено осигурање; поморско 

осигурање; банкарске хипотеке; услуге штедионица; 

лизинг; трговање акцијама и обвезницама; осигурање 

живота; финансијске анализе; чекови; верификација; 

финансијске консултације; консултације о осигурању; 

обрада плаћања извршених кредитним картицама; 

обрада плаћања извршених платним картицама; 

електронски пренос средстава; финансијске 

информације; информације о осигурању; издавање 

вредносних бонова; депозити драгоцености; издавање 

кредитних картица; услуге исплате пензија; 

финансијско спонзорисање; онлајн банкарство; 

позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге фондова 

узајамне помоћи; услуге берзанског посредовања; 

организовање финансирања за грађевинске пројекте; 

пружање информација о финансијама путем интернет 

странице; инвестирање средстава; брокерске услуге за 

акције и обвезнице; услуге текућих рачуна; управљање 

инвестиционим фондовима.  
 

(210) Ж- 2020-1767 (220) 14.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Слободан Терзић, Јурија Гагарина 158 стан 57, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.17; 17.05.25; 26.04.12; 26.04.13; 26.04.22; 

26.04.24; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.13  

(511) 9  дигитални термостати за контролу 

климатизације; мерни и регулаторни уређаји за 

климатизацију.  

11  инсталације и апарати за вентилацију 

[климатизацију]; системи за климатизацију за кућну 

употребу; уређаји за климатизацију за кућну 

употребу; уређаји и системи за климатизацију; 

инсталације за климатизацију; коморе за хлађење; 

просторије за хлађење; комбиновани клима уређаји 

за грејање и хлађење; апарати и инсталације за 

осветљавање, грејање, хлађење, производњу паре, 

кување, сушење, вентилацију, снабдевање водом и за 

санитарне сврхе; системи за климатизацију за 

индустријске потребе.  
 

(210) Ж- 2020-1768 (220) 14.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) TITAN CEMENT COMPANY S.A., 22A 

Halkidos Street , Athens, GR 

(740) Весна живковић, адвокат, Македонска 30, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, наранџаста.  

(511) 17  азбест; азбестна влакна;азбестна платна; 

азбестне плоче; азбестне сигурносне завесе; азбестне 

тканине; азбестни картон; азбестни конопац; 

азбестни папир; азбестни прекривачи; азбестни 

филц; акрилне смоле; полупрерађене; арматуре; 

неметалне; за савитљиве цеви; арматуре; неметалне; 

за чврсте цеви; балата; вентил и од гуме или 

вулканизованих влакана; вештачке смоле; 

полупрерађене; вискозни листови; који нису за 

амбалажу; водоотпорна паковања; вулканизована 

влакна; вуна од шљаке [изолатор]; гума; сирова или 

полупрерађена; гумена једињења; гумени гајтани; 

гумени граничници за прозоре; гумени заустављачи 

врата; гумени материјал за крпљење пнеуматика; 

гумени омоти за заштиту делова машина; гумени 

прстенови; гумени чепови; гумице за заптивање 

тегли; гутаперка; диелектрици [изолатори]; ебонит; 
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еластичне нити; које нису за текстилну употребу; 

заптивачи; заптивне траке; заптивни материјали; 

заптивни прстенови; затварачи од гуме; изолатори; 

изолатори за електричне водове; изолатори за 

железничке шине; изолатори за каблове; изолациона 

платна; изолационе боје; изолационе рукавице; 

изолационе траке; изолациони ватростални 

материјали; изолациони гипс; изолациони лакови; 

изолациони материјали; изолациони материјали за 

задржавање топлоте; изолациони папир; изолациони 

филц; изолационо уље; изолационо уље за 

трансформаторе; испуне од гуме или пластике; 

калупи од ебонита; карбонска влакна; која нису за 

текстилну употребу; кит; клацкасти вентили од гуме; 

конац од гуме; које није за текстилну употребу; 

латекс [гума]; лепљиве траке које нису за 

канцеларијску; медицинску или употребу у 

домаћинству; лискун; сирови или делимично 

прерађени; листови од прерађене целулозе; који нису 

за паковање; материјали за амбалажирање [облагање; 

пуњење] од гуме или пластике; материјали за 

дихтовање; материјали за звучну изолацију; 

материјали за кочионе облоге; делимично прерађени; 

материјали за филтрирање од полупрерађене 

пластичне пене; материјали за филтрирање од 

полупрерађене пластичне фолије; машине за 

просејавање; минерална вуна за изолацију; муфови 

за цеви; неметални; неметалне арматуре цеви за 

компримовани ваздух; нити од пластичних 

материјала; које нису за текстилну употребу; облоге 

за квачила; облоге од коре дрвета за звучну 

изолацију; одбојници за амортизацију удара од гуме; 

одбојници за докове од гуме; ојачавајући материјали 

за цеви; који нису од метала; памучна вуна за 

заптивање [паковање]; папир за електричне 

кондензаторе; пластична влакна за 3D штампу; 

пластична влакна; која нису за текстилну употребу; 

пластична жица за лемљење; пластична пена за 

цветне аранжмане [полупроизводи]; пластичне 

материје; полупрерађене; пластичне фолије за 

употребу у пољопривреди; пластичне фолије; које 

нису за увијање; пловне преграде против загађивања; 

подлошке од гуме или вулканизованих влакана; 

пуњења за проширења на спојевима; савитљива 

црева; неметална; савитљиве цеви за шаторска 

платна; самолепљиве траке које нису за 

канцеларијску; медицинску и употребу у 

домаћинству; синтетичка гума; смеше за спајање 

заптивки; смеше за спречавање зрачења топлоте; 

смеше које спречавају зрачење топлоте парних 

котлова; спојна црева за хладњаке возила; спој нице 

за цеви; стаклена вуна за изолацију; супстанце за 

изоловање грађевина од влаге; течна гума; торбе 

[коверте; кесе] од гуме; за паковање; фиберглас за 

изолацију; фиберглас платно за изолацију; фолије за 

затамњење стакла [обојене фолије]; фолије од метала 

за изолацију; хемијске смеше за поправку пукотина; 

цеви од текстилних материјала; цевни прикључци; 

неметални; цилиндричне спојнице; црева за 

наводњавање.  

19  азбестни малтер; азбестни цемент; акваријуми 

[конструкције]; акустични панели; неметални; 

алабастер; алабастер стакло; асфалт; асфалтни 

плочници; базени за пливање [конструкције]; 

неметалне; балустраде; неметалне; бетон; бетонски 

грађевински елементи; бисте од камена; бетона или 

мермера; битумен; битуменске облоге; премази за 

кровове; битуменски производи за грађевине; 

блиндирана врата; неметална; блокови за 

поплочавање; неметални; ватростална опека; 

ватростални грађевински материјали; неметални; 

везивни агенси за производњу брикета; везивни 

материјал за поправку путева; вентил и за цевоводе; 

не од метала или пластике; вештачки камен; винил за 

облагање фасада; врата; неметална; газишта за 

степенице; неметална; геотекстили; гипс 

[грађевински материјал]; глина*; горски кристал; 

грађевине; неметалне; грађевински камен; 

грађевински камен; ломљени; грађевински картон; 

грађевински материјали неметални; грађевински 

панели; неметални; грађевински папир; грађевинско 

стакло; гранит; грануле стакла за обележавање 

путева; греде изнад врата; које нису од метала; 

гредице [столарија]; грнчарска глина; гробнице; 

неметалне; гробови; неметални; грог [ватростални 

материјал]; гумена лежи шта за сеизмичку изолација 

грађевинских објеката; даске за скакање у воду; 

неметалне; димњаци; неметални; дрвене даске за 

грађевинарство; дрвене летвице за облагање; дрвене 

подлоге за поплочавање; дрвени панели; дрвна грађа; 

дрво за бурад; дрво за израду кућних потрепштина; 

дрво за фурнир; дрво; полупрерађено; емајлирано 

стакло; за грађевинарство; жалузине; неметалне; 

железничке везе; споне; неметалне; заклони на 

димњацима; неметални; затварачи; који нису од 

метала; земља за цигле; зидани резервоар и; зидне 

плочице; неметалне; знаци; неметални; који нису 

светлећи и механички; изолационо стакло за 

грађевинарство; иситњена пулпа шећерне трске 

[грађевински материјал]; јарболи за заставе 

[конструкције]; неметални; јарболи [стубови]; 

неметални; кабине за бојење распршивањем; 

неметалне; кабине; неметалне; кабине са звучном 

изолацијом; преносиве; неметалне; кадице за птице 

[конструкције]; неметалне; калупи за 

грађевинарство; неметални; калупи за украсне 

рељефне венце; неметални; камен; канализационе 

цеви; неметалне; капије; неметалне; картон превучен 

битуменом за грађевинарство; катран; катранисане 

траке за грађевинарство; катран каменог угља; кварц; 

кесони за грађевинске радове под водом; клизалишта 

[конструкције]; неметална; клинкер шљунак; 
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кокошињци; неметални; колибе; бараке; комарник; 

заштитник од инсеката; неметални; креч; кречни 

камен; кречњачки лапорац; кровишта; неметална; са 

уграђеним фото-напонским ћелијама; кров на 

шиндра; кров не плочице; неметалне; кровни олуци; 

неметални; кровни опшиви за избацивање воде; 

неметални; кровни покривачи; неметални; кровни 

шкриљац; крова ви; неметални; круте цеви; 

неметалне; за грађевинарство; ксилолит; ламперија; 

неметална; летвице за малтерисање; неметалне; 

ливачки калупи; неметални; ланци на димњацима; 

који нису од метала; магнезијумов цемент; малтер; 

малтер за грађевине; материјали за облагање путева; 

материјали за ојачавање; неметални; за грађевине; 

материјали за прављење и заштиту путева; 

меморијалне плоче; неметалне; мермер; мозаик за 

грађевинарство; монтажне куће [опрема]; неметалне; 

надгробне плоче; неметалне; надгробни споменици; 

надгробни стећци; неметални; неметална обртна 

врата; рампе; неметалне греде; неметалне зидне 

оплате; за грађевинарство; неметалне цеви за 

вентилационе и климатизационе инсталације; 

неметални рекламни стубови; неметални састави 

[делови степеништа]; немeталне облоге за зидове; за 

грађевинарство; носачи; неметални; за 

грађевинарство; облоге; неметалне; за 

грађевинарство; обојено стакло за прозоре; ограде за 

гробове и споменике; неметалне; ограде; неметалне; 

ограде од коља; неметалне; ограде против судара; 

сигурносне; неметалне; за путеве; одводне цеви; 

неметалне; оквири грађевинских конструкција; 

неметални; оквири камина [палице над ками нам]; 

неметални; оклопна заштита; неметална; оливин за 

грађевине; оплате; неметалне; за бетон; оплате; 

неметалне; за грађевинарство; опшив за грађевине; 

неметални; панели за врата; неметални; паркети; 

паркетне подне даске; песак за акваријуме; песак; 

осим ливачког песка; пешчар за грађевинарство; 

пластични ивичњаци за травњаке; платформе; 

плутајуће површине; неметалне; плафони; 

неметални; плоче за поплочавање; неметалне; плоче; 

неметалне; за грађевинарство; плочице за падове; 

неметалне; плочице; неметалне; за грађевине; 

плутајући докови за усидрење чамаца; неметални; 

подне дрвене даске; подне плочице; неметалне; 

подови; неметални; подупирачи; неметални; 

поклопци шахтова; неметални; попречне греде; које 

нису од метала; порфир [камен]; постоља; подијуми; 

прерађени; који нису од метала; поштански 

сандучићи; зидани; прагови; симсови; неметални; 

прах од шкриљца; преграде; неметалне; преградне 

цеви; неметалне; предмети исклесани од камена; 

преклопна врата; која нису од метала; премази 

[грађевински материјали]; преносиве грађевине 

[конструкције]; неметалне; преносиве стаклене 

баште; који нису од метала; прерађено дрво; 

пресована плута за грађевинарство; пречке за птице; 

прибоји; неметални; пристанишни стубови; 

неметални; продужни делови за оџаке; неметални; 

прозори; неметални; прозорски рамови; неметални; 

прозорско стакло за грађевинарство; профилисано 

дрво; птичји кавези [конструкције]; неметални; 

ракетне лансирне платформе; неметалне; рамови за 

врата; неметални; рамови за прозоре; неметални; 

рамови за стаклене баште; неметални; рачвасте цеви; 

неметалне; решетке; неметалне; сајамске кућице; 

саобраћајни знаци; несветлећи; немеханички; 

неметални; светлеће коцке за поплочавање; свинг 

врата; неметална; свињци; неметални; сенице 

[конструкције]; неметалне; сигналне табле; 

неметалне; које нису светлеће ни механичке; 

сигурносно стакло; силицијум [кварц]; силоси; 

неметални; сирова креда; сифони [вентил и]; 

неметални и не од пластике; скеле; неметалне; слеме 

крова; спој кровних равни; смола; спољне ролетне; 

не од метала и текстила; споменици; гробнице; 

неметалне; споменици; неметални; сребрни песак; 

стакло за прозоре; које није прозорско стакло за 

возила; стакло [прозорско] за грађевинарство; сталци 

за паркирање бицикала; неметални; статуе од 

камена; бетона или мермера; степеништа; неметална; 

стрехе [конструкције]; неметалне; стругана дрвна 

грађа; стубови за електричне водове; неметални; 

стубови; неметални; стубови; неметални; за 

грађевинарство; табле дрвене пулпе за 

грађевинарство; телеграфски стубови; неметални; 

телефонске кабине; неметалне; теракота 

[грађевински материјал]; трска за грађевинарство; 

туф [врста стене]; туцаник; макадам; угаони 

профили; неметални; украсни рељефни венци за 

грађевине; неметални; улични одводи; неметални; 

уметничка дела од камена; бетона или мермера; 

упозоравајуће ознаке; неметалне; несветлеће; 

фигурине од камена; бетона или мермера; филц за 

грађевинарство; фолије и траке од синтетичких 

материјала за обележавање путева; фурнирано дрво; 

хармоника врата; неметална; цеви димњака; 

неметалне; цеви за воду; неметалне; цеви од 

пешчаника; цемент; цемент за високе пећи; цемент за 

пећи; цементне плоче; цементни премази за заштиту 

од ватре; цементни стубови; греде; цигле; црепови; 

неметални; шкриљац; шкриљевци; шљака; шљака 

[грађевински материјал]; шљунак; шљунак за 

акваријуме; шперплоча; штале; неметалне.   

37  aсфалтирање; 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 
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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 roрионика 

[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 сигурносних 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 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.  

39  бродски превоз робе; ваздушни превоз; дистрибуција 

воде; дистрибуција електричне енергије; допуњавање 

аутомата за продају; допуњавање банкомата готовином; 

достава новина; достава порука [курирска служба]; 

достава робе наручене поштом; железнички транспорт; 

изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање 

аутомобила; изнајмљивање ваздухоплова; изнајмљивање 

возила; изнајмљивање гаража; изнајмљивање 

електричних винских подрума [фрижидера]; 

изнајмљивање замрзивача; изнајмљивање инвалидских 

колица; изнајмљивање контејнера за складиштење; 

изнајмљивање коња; изнајмљивање навиогационих 

система; изнајмљивање простора за паркирање; 

изнајмљивање просторија за хлађење; изнајмљивање 

пртљажника за кров на возилима; изнајмљивање 

путничких аутобуса; изнајмљивање путничких вагона; 

изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање 

ронилачких одела; изнајмљивање складишта; 

изнајмљивање теретних вагона; изнајмљивање трактора; 

изнајмљивање тркачких аутомобила; изнајмљивање 

чамаца; испорука енергије; испорука пошиљки; 

испорука робе; испорука цвећа; истовар терета; курирске 

услуге [достава пошиљки или робе]; лансирање сателита 

за друге; ледоломачке услуге; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; организовање 

крстарења; организовање превоза за туристичка 

путовања; паковање поклона; паковање робе; паркирање 

возила; пилотирање; пилотирање цивилним дроновима; 

подводна спасавања; подизање потопљених бродова; 

поморски превоз; посредовање у вези са бродовима; 

посредовање у транспорту; посредовање у услугама 

шпедиције; пратња путника; превоз амбулантним 

колима; превоз аутобусом; превоз аутомобилом; превоз 
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блиндираним колима; превоз бродом; превоз 

драгоцености уз обезбеђење; превоз излетничким 

бродовима; превоз и складиштење отпада; превоз 

камионом; превоз колицима на тегљење; превоз 

намештаја; превоз путника; превоз робе баржама; превоз 

туриста; прикупљање рециклираних производа 

[транспорт]; припремање путних виза и путних исправа 

за лица која путују у иностранство; пружање 

информација о саобраћају; пружање информација о 

транспорту; пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху 

путовања; путничке резервације; резервација превоза; 

резервисање места за путовања; речни превоз; селидбене 

услуге; складиштење; складиштење пртљага; 

складиштење робе; складиштење чамаца; бродова; 

снабдевање водом; спасавање бродова; спасилачке 

операције [у транспорту]; такси превоз; тегљење; 

трајектни превоз; трамвајски превоз; транспортне 

услуге; уговарање услуга путничког превоза за друге 

коришћењем мрежне апликације; умотавање; 

амбалажирање; робе; управљање бранама канала; услуге 

возача; услуге вуче возила у квару; услуге заједничког 

коришћења аутомобила [кар шеринг]; услуге 

заједничког путовања аутомобилом [карпулинг]; услуге 

комерцијалног превоза терета; услуге лучких радника; 

услуге ношења терета од стране носача; услуге превоза 

за туристичка разгледања; услуге превоза робе тегљачем; 

услуге спашавања [транспорт]; услуге флаширања 

[пуњења боца]; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; франкирање поште; 

цевоводни транспорт; шпедиција.   

40  бојење аутомобилских стакала; бојење коже; 

бојење крзна; бојење обуће; бојење текстил а; бојење 

тка нина; брушење; брушење оптичког стакла; 

ваљање тканине; везење; вулканизација [обрађивање 

материјала]; галванизација; гњечење воћа; 

гравирање; дезодорисање ваздуха; деконтаминација 

опасних материјала; димљење хране; дување стакла; 

електролиза; завршна обрада љуштењем; завршна 

обрада папира; завршна обрада текстила; замрзавање 

хране; заштита крзна од мољаца; заштита текстила 

од мољаца; избељивање тка нина; издавање 

генератора; изнајмљивање котлова; изнајмљивање 

машина за плетење; изнајмљивање уређаја за 

грејање; изнајмљивање уређаја за климатизацију; 

импрегнација одеће; јорганџијске услуге; калаисање; 

каљење метала; клање животиња; књиговезачке 

услуге; ковачке услуге; конзервисање намирница и 

пића; консултације у области производње вина; 

кројачке услуге; ламинирање; ласерско гравирање; 

лемљење; ливење метала; литографско штампање; 

магнетизација; млевење; млевење брашна; 

моделирање крзна по наруџбини; никловање; 

облагање кадмијумом; облагање металом 

[метализација]; обрада воде; обрада дрвета; обрада 

дрвета [услуге пилане]; обрада кинематографских 

филмова; обрада коже; обрада крзна; обрада одеће 

против гужвања; обрада папира; обрада тканина; 

обрада тканина да буду отпорне на ватру; 

обрађивање вуне; обрађивање коже; обрађивање 

метала; освежавање ваздуха; офсет штампање; 

печење грнчарије; позлата; позлаћивање; полирање 

брусилицом; порубљивање одеће; посребривање; 

постављање крзна сатеном; поступак за постизање 

сјаја крзна; поступак трајног пеглања тка нина; 

препарирање животиња; преправка одеће; прерада 

нафте; прерада отпада и ђубрета; прерада отпада 

[трансформација]; претходно скупљање тканине; 

производња вина за рачун трећих лица; производња 

енергије; производња пива за друге; прочишћавање 

ваздуха; пружање информација које се односе на 

обраду материјала; развијање фотографских 

филмова; резање кључева; рециклирање [рециклажа 

отпада]; седларске услуге; сеча и обрада стабала; 

сечење тканина; склапање материјала по наруџбини 

за друге; сортирање отпада и материјала за 

рециклажу [прерада]; спаљивање отпада и ђубрета; 

стругање; абразија; тестерисање [услуге пилана]; 

ткачке услуге; третман бојења стакла; површинским 

премазивањем; уништавање отпада и ђубрета; 

урамљивање уметничких дела; услуга 3Д штампања 

за друге; услуге варења; услуге зубних техничара; 

услуге криопрезервације; услуге одвајања боја; 

услуге пастеризације хране и пића; услуге 

пескарења; услуге прављења котлова; услуге 

пречишћавања; услуге фарбања; услуге 

фотокомпозиције; услужна производња хлеба; 

фотогравура; хромирање; шивење женске одеће по 

мери; штављење; штампање; штампање на свили; 

штампање узорака; штампање фотографија.   
 

(210) Ж- 2020-1770 (220) 14.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Драган Алексић, Гласиначка 27, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.13.07; 25.05.02; 26.01.22; 27.05.01; 27.07.01; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна.  

(511) 5  витамин који припада препаратима који 

садрже Ц витамин.  
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(210) Ж- 2020-1771 (220) 15.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Kalumet doo za proizvodnju trgovinu i usluge 

Novi Sad, Вардарска 1ц, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.04; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 29  месо, риба, живина и дивљач, месне 

прерађевине, конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће, желеи, џемови, компоти, јаја, 

млеко и млечни производи, јестива уља и масти.  

30  кафа, чај, какао и замена кафе, пиринач, тапиока 

и саго, брашно и производи од житарица, хлеб, 

колачи и посластице, сладоледи, шећер, мед, меласа, 

квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће, сосови ( 

као додаци ), зачини, лед.  

32  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2020-1772 (220) 15.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(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) 

BUMBUMLANDIA 

(511) 3  креме, средства за прање, пилинзи и маске за 

лице, тело и руке; производи за негу коже лица; 

мириси и мирисни спрејеви за личну употребу; 

шминка и козметика.  
 

(210) Ж- 2020-1774 (220) 15.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР 

ДОО БЕОГРАД, Цара Лазара 5А, 11000, Београд, RS 

(740) Душан Стојменовић, адвокат, Зрењанински пут 

42ј/10, Београд 

(540) 

 

(531) 05.13.08; 17.03.02; 26.01.16; 27.01.12; 27.05.10; 

28.05.00; 29.01.05  

(591) љубичаста.  

(511) 16  проспекти; приручници; формулари 

(штампани); штампане публикације.  

41  издавање текстова, осим рекламних текстова; настава, 

обука; образовне услуге; услуге пружања обуке; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење конгреса; припремање и вођење радионица 

(обука); електронско издаваштво; подучавање.  

42  рачунарско програмирање; софтвери у виду 

сервиса (SaaS).   
 

(210) Ж- 2020-1775 (220) 15.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Слободан Пауновић, Нехруова 125, Београд, RS 

(740) Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд 

(540) 

ТИЗИ 

(511) 9  модули за софтвер; компјутерски програми, 

софтвер и хардвер; компјутерски оперативни 

програми, записи; магнетни и оптички носиоци 

података; модерни, опрема за мрежу у 

компјутерским и телекомуникационим мрежама; 

рутери, рутер сервери, компјутерска и опрема за ток 

података, опрема за емитовање, мобилне радне 

станице и терминали, апарати за дигитално 

дешифровање.   

36  услуге плаћања путем телефона и компјутерске мреже.  
 

(210) Ж- 2020-1776 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(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; 29.01.05  

(591) љубичаста (Panton Ljubičasta C)  

(511) 5  фармацеутски препарати за људску употребу.  

42  услуге фармацеутског истраживања и развоја.  

44  медицинске услуге.  
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(210) Ж- 2020-1777 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) ELLECTA INTERACTIVE DOO BEOGRAD, 

Страхињића Бана 55, 11000, Beograd, RS 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.23; 05.05.21; 05.09.15; 26.11.13; 27.05.12; 

27.05.13; 29.01.15  

(591) црна, бела, зелена, наранџаста, црвена, 

циклама, тиркизна, жута.  

(511) 29  месо, риба, живина и дивљач; месни екстракти; 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће, укључујући и салате; гвакамоле; 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; тортиље; тортиља чипс; тако шкољка од теста; 

тако; тостада; бурито; енћилада; мексичка пица; салате 

које се превасходно састоје од пиринча и пасуља; готова 

јела од пиринча; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; ћурос; 

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; пико де гаљо сос.  

43  услуге ресторана; услуге барова; услуге кафеа; 

пружање услуга кетеринга; пружање услуга доставе 

хране и пића.  
 

(210) Ж- 2020-1778 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) RAFIANA COM DOO JARKOVCI, Моше 

Пијаде б.б., Инђија, Јарковци, RS 

(740) Драган Томић, адвокат, Крунска 41/19, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 03.06.03; 

27.05.01  

(511) 31  храна за кућне љубимце.  
 

(210) Ж- 2020-1779 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PRIMEDERMA D.O.O., Војводе Степе 120, 

11010, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

HEMOREKS 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; ароматерапијска уља; ароматерапијске 

креме; ароматерапијски лосиони; ароматерапијски 

препарати; ароматичне траве за купање; балзами, 

осим за медицинске сврхе; влажне козметичке 

марамице; влажни козметички убруси; гелови за 

козметичку употребу; гелови за купање; гелови, 

креме и уља за туширање; емулзије, гелови и 

лосиони за негу коже; емулзије за лице; емулзије за 

тело; козметика; козметичке креме, млека, лосиони, 

гелови и пудери за лице, руке и тело; козметичке 

маске; козметички препарати мршављење; 

козметички сапуни; креме за смањење целулита; 

лосиони за козметичку употребу; марамице за 

једнократну употребу натопљене хемикалијама или 

средствима за чишћење за личну хигијену; марамице 

натопљене етарским уљима, за козметичку употребу; 

маске за тело; масти за козметичку употребу; 

немедицинске креме за кожу; немедицинске купке за 

тело; немедицински сапуни; немедицински 

шампони; пене за купање и туширање; прашкови за 

купање за козметичке потребе; препарати за негу 

коже; производи од сапуна; пудери за тело за 

козметичке потребе; пудери за лице за козметичке 

потребе; сапун; соли за купање; спрејеви за кожу за 

локалну примену за козметичке потребе; течни 

сапуни за руке, лице и тело; фитокозметички 

препарати.  

5  мелеми против хемороида; 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; 

дијететски суплементи; фластери и завоји за 

хемороиде; балзами за медицинску примену; биљне 

капи за медицинску примену; биљне креме за 

медицинске потребе; биљне масти; биљни додаци 

искрани; биљни лекови; биљни препарати; биљни 

спрејеви за медицинске потребе; биљни суплементи; 

биљни чајеви за медицинске сврхе; витамински 

препарати; вишенаменски медицински балзами; 

влажне медицинске марамице; гелови, креме и 

раствори за дерматолошку употребу; еликсири 

[фармацеутски препарати]; лекови; лекови за 
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ветеринарску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови који се издају без рецепта; локални гелови за 

медицинску и терапеутску употребу; лосиони за 

ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; марамице и убруси натопљени 

фармацеутским лосионима и кремама; масти за 

медицинску или ветеринарску употребу; масти за 

медицинску употребу; масти против хемороида; 

медицинска средства за хигијену; медицинска уља; 

медицинске креме за лечење; медицинске масти за 

лечење; медицински лосиони и креме за тело, кожу, 

лице и руке; медицински препарати за мршављење; 

медицински сапуни; медицински спрејеви; 

медицински спрејеви од лековитог биља и креме од 

лековитог биља за тело за спољашњу употребу; 

медицински чајеви; мелеми за медицинску употребу; 

прапарати за туширање за медицинску намену; 

препарати за лечење хемороида; препарати за негу 

коже за медицинске потребе; препарати за 

хемороиде; средства за омекшавање столице; 

терапеутски препарати за купање; тинктуре за 

употребу у медицини; тоници за ветеринарску 

примену; тоници за медицинске потребе; 

фармацеутски лекови; фармацеутски лосиони за 

кожу; фитотерапеутски препарати за медицинске 

намене; хемијски препарати за медицинске или 

ветеринарске потребе.  
 

(210) Ж- 2020-1781 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PRIMEDERMA D.O.O., Војводе Степе 120, 

11010, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

HEMOFIKS 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; ароматерапијска уља; ароматерапијске 

креме; ароматерапијски лосиони; ароматерапијски 

препарати; ароматичне траве за купање; балзами, 

осим за медицинске сврхе; влажне козметичке 

марамице; влажни козметички убруси; гелови за 

козметичку употребу; гелови за купање; гелови, 

креме и уља за туширање; емулзије, гелови и 

лосиони за негу коже; емулзије за лице; емулзије за 

тело; козметика; козметичке креме, млека, лосиони, 

гелови и пудери за лице, руке и тело; козметичке 

маске; козметички препарати мршављење; 

козметички сапуни; креме за смањење целулита; 

лосиони за козметичку употребу; марамице за 

једнократну употребу натопљене хемикалијама или 

средствима за чишћење за личну хигијену; марамице 

натопљене етарским уљима, за козметичку употребу; 

маске за тело; масти за козметичку употребу; 

немедицинске креме за кожу; немедицинске купке за 

тело; немедицински сапуни; немедицински 

шампони; пене за купање и туширање; прашкови за 

купање за козметичке потребе; препарати за негу 

коже; производи од сапуна; пудери за тело за 

козметичке потребе; пудери за лице за козметичке 

потребе; сапун; соли за купање; спрејеви за кожу за 

локалну примену за козметичке потребе; течни 

сапуни за руке, лице и тело; фитокозметички 

препарати.  

5  масти против хемороида; 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; 

дијететски суплементи; фластери и завоји за 

хемороиде; балзами за медицинску примену; биљне 

капи за медицинску примену; биљне креме за 

медицинске потребе; биљне масти; биљни додаци 

искрани; биљни лекови; биљни препарати; биљни 

спрејеви за медицинске потребе; биљни суплементи; 

биљни чајеви за медицинске сврхе; витамински 

препарати; вишенаменски медицински балзами; 

влажне медицинске марамице; гелови, креме и 

раствори за дерматолошку употребу; еликсири 

[фармацеутски препарати]; лекови; лекови за 

ветеринарску употребу; лекови за људску употребу; 

лекови који се издају без рецепта; локални гелови за 

медицинску и терапеутску употребу; лосиони за 

ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; марамице и убруси натопљени 

фармацеутским лосионима и кремама; масти за 

медицинску или ветеринарску употребу; масти за 

медицинску употребу; медицинска средства за 

хигијену; медицинска уља; медицинске креме за 

лечење; медицинске масти за лечење; медицински 

лосиони и креме за тело, кожу, лице и руке; 

медицински препарати за мршављење; медицински 

сапуни; медицински спрејеви; медицински спрејеви 

од лековитог биља и креме од лековитог биља за 

тело за спољашњу употребу; медицински чајеви; 

мелеми за медицинску употребу; прапарати за 

туширање за медицинску намену; препарати за 

лечење хемороида; препарати за негу коже за 

медицинске потребе; препарати за хемороиде; 

средства за омекшавање столице; терапеутски 

препарати за купање; тинктуре за употребу у 

медицини; тоници за ветеринарску примену; тоници 

за медицинске потребе; фармацеутски лекови; 

фармацеутски лосиони за кожу; фитотерапеутски 

препарати за медицинске намене; хемијски 

препарати за медицинске или ветеринарске потребе.  
 

(210) Ж- 2020-1783 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Inver S.p.A.     , Via Di Corticella, 205 ,  

40128 Bologna, IT 
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(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

ECHELON 

(511) 2  премази у праху намењени употреби у 

архитектонским пројектима, грађевинским 

пројектима, или другим спољним и унутрашњим 

применама.   
 

(210) Ж- 2020-1784 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Spacelabs Goldings, Inc. (Delaware 

corporation), 35301 SE Center Street, Snoqualmie 

Washington 98065, US 

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

Београд 

(540) 

ECLIPSE 

(511) 10  снимачи електрокардиограма приликом 

кретања; носиви снимачи електрокардиограма.  
 

(210) Ж- 2020-1785 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Nihon Nohyaku Co., Ltd., 19-8, Kyobashi 1-

Chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

ECOPART 

(511) 1  средства за задржавање лишћа; средства за 

одбацивање лишћа (дефолијанти); препарати за 

регулацију раста биљака.  

5  инсектициди; фунгициди; хербициди; акарициди; 

митициди.  
 

(210) Ж- 2020-1787 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRTIYO 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1789 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.24; 27.01.05; 27.05.24  

(511) 35  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

38  телекомуникације; телекомуникације, нарочито 

телевизијска емисија колажног типа; аудио емитовање; 

бежично емитовање; видео емитовање; дигитално 

аудио емитовање; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање телевизијских програма; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

емитовање и пренос телевизијских програма; 

емитовање кабловске телевизије; емитовање и пренос 

програма кабловске телевизије; емитовање ТВ 

програма, филмова и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја; емитовање аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских програма; 

услуге телевизијског емитовања за мобилне телефоне; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање радио и 

телевизијског програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео садржаја 

на захтев; сателитски пренос; стриминг (проток) 

података; пружање услуга телекомуникационих канала 

за услуге телешопинга; бежично емитовање; радио 

комуникације; пренос видео садржаја на захтев; 

емитовање телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање и пренос телевизијских програма 

који се плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета и 

других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем глобалне 

рачунарске мреже; комуникације путем виртуелне 

приватне мреже (VPN); омогућавање приступа 
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платформама и порталима на интернету; сателитски. 

кабловски и мрежни пренос звука, сигнала, слике и 

података; услуге преноса телевизије путем интернета 

(IPTV); пренос, емитовање и пријем аудио садржаја, 

видео садржаја, непокретних и покретних слика, текста 

и података, пренос звука, слике и података путем 

интернета.  

41  oбразовне услуге; припремање обуке; разонода; 

телевизијска забава; спортске и културне активности; 

услуге разоноде, нарочито пружање забаве путем 

телевизије, радија, биоскопа, кабловске телевизије, 

сателитске телевизије и Интернета; продукција и 

дистрибуција телевизијског програма; продукција и 

дистрибуција радијских програма; продукција програма 

кабловске телевизије; продукција емисија и филмова; 

продукција звучних и видео снимака; компиловање, 

продукција, управљање и извођење радио, 

телевизијских, аудиовизуелних, музичких, забавних и 

позоришних програма; продукција филмова и видео 

трака; услуге продукције забавних догађаја уживо; 

организовање, представљање и продукција емисија и 

наступа уживо; организовање, продукција и 

представљање догађаја за образовне, културне или 

забавне потребе; издавање мултимедијалног материјала 

онлајн; организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби у 

културне сврхе; обезбеђивање информације на пољу 

шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских програма, 

филмова, културе, образовања, забаве и спорта; услуге 

објављивања; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; продукција радио и телевизијских програма; 

телевизијска забава; забава посредством радија; услуге 

студија за снимање; изнајмљивање опреме за осветљење 

позоришних и телевизијских студија; 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; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге технике осветљења за 

манифестације; прављење фотографских, филмских и 

видео извештаја; фотографисање; фотографске репортаже.  
 

(210) Ж- 2020-1792 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PUBLIK DOO, Владике Николаја 469,  

14000, Ваљево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.15  

(511) 16  хартија, картон и производи од њих наиме 

нотеси, роковници, планери, агенде. календари, 

књиге.   
 

(210) Ж- 2020-1795 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.24; 27.01.05; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена-4b0202,bcf352c.  

(511) 35  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

38  телекомуникације; телекомуникације, нарочито 

телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 
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телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски. кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

41  oбразовне услуге; припремање обуке; разонода; 

телевизијска забава; спортске и културне 

активности; услуге разоноде, нарочито пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и Интернета; 

продукција и дистрибуција телевизијског програма; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова; продукција звучних 

и видео снимака; компиловање, продукција, 

управљање и извођење радио, телевизијских, 

аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних 

програма; продукција филмова и видео трака; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање мултимедијалног материјала онлајн; 

организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на 

пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских 

програма, филмова, културе, образовања, забаве и 

спорта; услуге објављивања; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и 

телевизијских студија; 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; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(210) Ж- 2020-1796 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 26.04.24; 26.13.01; 27.03.15; 27.05.24  

(591) бела-ffffff, opacity- 90%  

(511) 35  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

38  телекомуникације; телекомуникације, нарочито 

телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 
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(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски. кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

41  oбразовне услуге; припремање обуке; разонода; 

телевизијска забава; спортске и културне 

активности; услуге разоноде, нарочито пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и Интернета; 

продукција и дистрибуција телевизијског програма; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова; продукција звучних 

и видео снимака; компиловање, продукција, 

управљање и извођење радио, телевизијских, 

аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних 

програма; продукција филмова и видео трака; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање мултимедијалног материјала онлајн; 

организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на 

пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских 

програма, филмова, културе, образовања, забаве и 

спорта; услуге објављивања; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и 

телевизијских студија; 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; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(210) Ж- 2020-1797 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Adria Media Group d.o.o., Влајковићева 8, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.04.24; 26.11.07; 27.01.25; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.05; 29.01.08  

(591) љубичаста-6953a3, жута-94804e.  

(511) 35  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

38  телекомуникације; телекомуникације, нарочито 

телевизијска емисија колажног типа; аудио емитовање; 

бежично емитовање; видео емитовање; дигитално 

аудио емитовање; емитовање радио програма 

(радиодифузија); емитовање телевизијских програма; 

емитовање телевизијских програма путем интернета; 

емитовање и пренос телевизијских програма; 

емитовање кабловске телевизије; емитовање и пренос 

програма кабловске телевизије; емитовање ТВ 

програма, филмова и осталих аудио-визуелних и 

мултимедијалних садржаја; емитовање аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских програма; 

услуге телевизијског емитовања за мобилне телефоне; 

сателитско телевизијско емитовање; емитовање радио и 

телевизијског програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 
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преко мреже оптичких влакана; пренос видео садржаја 

на захтев; сателитски пренос; стриминг (проток) 

података; пружање услуга телекомуникационих канала 

за услуге телешопинга; бежично емитовање; радио 

комуникације; пренос видео садржаја на захтев; 

емитовање телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; емитовање и пренос телевизијских програма 

који се плаћају по гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем интернета; 

емитовање видео записа путем интернета и других 

комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или бежичних 

мрежа; емитовање програма путем глобалне рачунарске 

мреже; комуникације путем виртуелне приватне мреже 

(VPN); омогућавање приступа платформама и порталима 

на интернету; сателитски. кабловски и мрежни пренос 

звука, сигнала, слике и података; услуге преноса 

телевизије путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и 

пријем аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, слике 

и података путем интернета.  

41  oбразовне услуге; припремање обуке; разонода; 

телевизијска забава; спортске и културне 

активности; услуге разоноде, нарочито пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и Интернета; 

продукција и дистрибуција телевизијског програма; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова; продукција звучних 

и видео снимака; компиловање, продукција, 

управљање и извођење радио, телевизијских, 

аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних 

програма; продукција филмова и видео трака; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање мултимедијалног материјала онлајн; 

организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на 

пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских 

програма, филмова, културе, образовања, забаве и 

спорта; услуге објављивања; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и 

телевизијских студија; 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; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(210) Ж- 2020-1809 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Otani Tire Co., Ltd. , 55 Mu 7 Petchkaseem K.M. 

37 Road, Sampran, Nakhonpathom, 73110, TH 

(740) Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева 46,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.04.10; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава, црвена.  

(511) 12  гуме за точкове возила.  
 

(210) Ж- 2020-1810 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku, Tokyo, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

AIRCELL 

(511) 34  дуван, било да је прерађен или непрерађен; 

дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно 

увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете, 

електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за 

ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете и шибице.   
 

(210) Ж- 2020-1813 (220) 16.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Хајриз Ходовић, Мур бр. 785, 36300, Нови Пазар, RS 

(540) 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/1a 

Intellectual Property Gazette  2021/1a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

33 

(531) 26.01.17; 26.04.01; 26.04.10; 26.04.18; 26.11.12; 

26.13.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) наранџаста, тегет.  

(511) 25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2020-1815 (220) 19.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) AFFINITY PETCARE, S.A., PLAÇA EUROPA, 

54-56 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 

BARCELONA, ES 

(740) АОД МСА ИП- Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.15; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) наранџаста, зелена, бела.  

(511) 31  храна за животиње; препарати за 

животињску исхрану; храна за кућне љубимце; 

напици за кућне љубимце; сточна храна; обогаћена 

храна за јачање животиња; пшенични протеини за 

храну за животиње; материјали за простирке (стеље) 

за животиње; живе животиње; јестиве посластице за 

животиње; слад.  
 

(210) Ж- 2020-1818 (220) 20.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Zhejiang Yige Enterprise Management Group 

Co., Ltd., Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road, 

Baiyang Sub-district, Jianggan District, Hangzhou, 

Zhejiang Province, CN 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо, Струмичка 51, 

11050, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.19; 28.03.00  

(511) 3  млеко за чишћење лица; козметика; етарска 

уља; парфеми; козметички сетови; козметичке маске; 

препарати за чишћење; ружеви за усне; средства за 

чишћење зуба [пасте, гелови, течности]; 

фумигацијска средства [парфеми]; оловке за 

извлачење обрва; ружеви; памучна вуна за 

козметичку употребу; сенке за очи; спреј за 

фиксирање шминке; базе за шминку; средства за 

заштиту од сунца; сетови шминке који садрже 

козметику; руменила; препарати за уклањање 

шминке; коректори [козметички]; вештачке 

трепавице; траке за очне капке; пудери за лице у 

праху; шминка за лице и тело; препарати за 

парфимисање ваздуха; гелови за туширање; 

шампони; комади тоалетног сапуна.  
 

(210) Ж- 2020-1819 (220) 20.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.03; 01.07.12; 01.07.20; 01.15.15; 02.09.01; 

09.03.14; 24.15.11; 26.01.13; 26.01.16; 26.01.22; 27.05.01 

(511) 5  Пелене за једнократну употребу и гаћице за 

одвикавање од пелена.  
 

(210) Ж- 2020-1820 (220) 20.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) 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) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; производи од 

дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
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(210) Ж- 2020-1821 (220) 20.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,  WC2R 2PG , 

UK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; производи од 

дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(210) Ж- 2020-1822 (220) 20.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Брејнфинити, Омладинских бригада 86,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.08; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена и црна  

(511) 41  академије [образовне]; услуге забављача; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

учење на даљину; физичко васпитање; изнајмљивање 

сценског декора; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; настава, обука; образовне услуге; услуге 

пружања обуке; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање филмова; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; услуге позајмљивања 

књига у библиотекама; издавање књига; продукција 

радио и телевизијских програма; услуге покретне 

библиотеке; покретне библиотеке; организовање и 

вођење колоквијума; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; испити из области 

образовања; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; практична настава [обука путем 

демонстрације]; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење симпозијума; организовање и 

вођење радионица [обука]; електронско издаваштво; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; 

фотографске репортаже; услуге професионалне 

преквалификације; подучавање; организовање и 

вођење образовних форума уживо.  

42  рачунарско програмирање; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; контрола 

квалитета; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; 

поновно успостављање рачунарских података; 

одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; израда и одржавање веб страница за друге; 

хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова]; 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање о 

изради веб сајтова; саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; 

развој рачунарских платформи.  
 

(210) Ж- 2020-1823 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) РАДОЗНАЛИ ВРАБАЦ ДОО БЕОГРАД-

ЗЕМУН, Прегревица 146 Е/17, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.13; 03.07.16; 03.07.24; 20.07.01; 27.05.01; 

29.01.15  

(591) плава, бела, љубичаста, светлорозе, тамнорозе, 

зелена.  

(511) 16  штампани материјал (висока штампа); 

књижице; књиге са песмама или нотама; књиге за 

децу; персонализоване књиге за децу; едукативне 

књиге за децу; књиге; периодичне публикације; 

штампане публикације; фотографије (штампане)  

40  штампање фотографија; штампање  

41  издавање текстова, осим рекламних; он-лине 

издавање електронских књига и часописа; он-лине 

(интернет) продаја штампаних књига; електронско 

издаваштво; писање текстова; издавање књига; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; писање 

песама  
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(210) Ж- 2020-1824 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Јанко Павловић, Поречка 6/10, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Јована С. Јоксимовић, Баштованска 

1/6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.07; 26.04.04; 26.04.12; 26.11.11; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна.  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

дигитални знаци; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване.  

35  помоћ у пословном управљању; консултације у 

пословном управљању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; стручне услуге о 

пословној ефикасности; пословне процене; пословна 

испитивања; консултације у вези са пословним 

организовањем; професионалне пословне 

консултације; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; услуге набавке за трећа 

лица [куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; пружање пословних информација 

путем Интернет странице; развој концепта 

оглашавања; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

регистровање писане комуникације и података; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера.  

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; консултантске услуге које се односе на 

дизајн и развој рачунарског софтвера и архитектуре 

хардвера; графички дизајн; контрола квалитета; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; истраживање и 

развој нових производа за друге; одржавање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

дизајнирање рачунарских система; умножавање 

рачунарских програма; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

инсталирање рачунарског софтвера; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; саветовање у области рачунарског 

софтвера; изнајмљивање веб сервера; дигитализација 

докумената [скенирање]; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; софтвер у виду 

сервиса [СааС]; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; електронско 

похрањивање података; пружање информација у вези 

са рачунарским технологијама и програмирањем 

путем веб-сајта; рачунарство у облаку; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; саветовање о сигурности 

рачунара; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; 

услуге кодирања податка; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга [ПааС]; развој 

рачунарских платформи.  
 

(210) Ж- 2020-1825 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little 

Falls Drive, Suite 100  , Wilmington  DE 19808-1674 , US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LUCKY STRIKE COMPACT 

(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- 2020-1826 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) RADIO KAROLINA DOO, Милешевска 29, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Љиљана Јевтић, Београдска 34/4, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.13; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, кармин црвена, црна, сива.  

(511) 38  услуге телекомуникација; емитовање радио 

програма (радиодифузија).  
 

(210) Ж- 2020-1827 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) RADIO JAT d.o.o. , Алексе Ненадовића 19-21, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Љиљана Јевтић, Београдска 34/4, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.02; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена, црна.  

(511) 38  услуге телекомуникација; емитовање радио 

програма (радиодифузија).  
 

(210) Ж- 2020-1828 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) TDI RADIO TELEVIZIJA d.o.o., Алексе 

Ненадовића 19-21, Београд, RS 

(740) Адвокат Љиљана Јевтић, Београдска 34/4, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) 38  услуге телекомуникација; емитовање радио 

програма (радиодифузија).  
 

(210) Ж- 2020-1850 (220) 21.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Небојша Петровић, Омладинска 15б, Београд, RS 

(740) Александар Ковачевић, адвокат, Булевар 

Михајла Пупина 16в, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01  

(591) бела, црвена (магента).  

(511) 10  хирушки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки 

материјали за зашивање; терапеутски и помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу, 

аапарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за 

ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.  

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.  

44  медицинске услуге; услуге медицинских клиника; 

болничке услуге; здравствена нега; медицинска 

помоћ; услуге кућне неге; услуге банке крви; 

фармацеутски савети; услуге психолога; услуге 

вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин 

витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге 

припремања лекова према рецепту; терапеутске 

услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге 

здравствених центара; услуге алтернативне 

медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге 

центара за опоравак.  
 

(210) Ж- 2020-1852 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Адвокат Никола Клиска Карановић & Партнерс 

о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

NEXT FINE TASTE 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 
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загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи, шибице.  
 

(210) Ж- 2020-1853 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Аида Јокановић ПР Производња одеће и 

трговина на мало посредством поште или преко 

интернета WHOLLY, 19. октобра 40, Крагујевац, RS 

(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 21.01.16; 27.05.01; 27.05.12  

(511) 18  торбе.  

25  обућа; хаљине; комбинезони; кошуље; мајице; 

џемпери; прслуци; јакне; дуксерице; капути; сукње; 

купаћи костими; чарапе; капе; качкети.  

35  велепродаја и малопродаја робе са списка 

наведене у класама 18 и 25; продаја преко интернета.  
 

(210) Ж- 2020-1854 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

PANTENON 

(511) 5  пестициди у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2020-1855 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

HARFA 

(511) 5  пестициди у пољопривреди.  

(210) Ж- 2020-1856 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

TALON 

(511) 5  пестициди у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2020-1857 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

KARMA 

(511) 5  пестициди у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2020-1858 (220) 23.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) SERVERBYTES DOO Niš-Crveni Krst, 

Александра Медведева б.б., Ниш, RS 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д., Ресавска 23 , Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.11; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.04  

(591) плава, тамно плава  

(511) 9  софтвер (снимљени програми); апликациони 

софтвер; апликације које се могу преузети; 

рачунарски програми; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване.   

42  услуге истраживања, дизајна и развоја рачунара и 

софтвера; програмирање за рачунаре; израда и 

одржавање веб страница за друге; конверзија 

рачунарских програма и података; развој 

рачунарских система; дизајн рачунарског система; 

анализа рачунарског система; надгледање 

рачунарских система даљинским приступом; 

софтвер као услуга (СааС); рачунарство у облаку; 

консултантске услуге у вези са информационом 

технологијом (ИТ); хостинг сервера, платформа као 

услуга [ПааС].   
 

(210) Ж- 2020-1861 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 
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(731) Слободан Миленковић and Игор Урошевић, 

Народног фронта А1/24, 35000, Јагодина, RS i 

Партизански блок улица 1 4д стан 22, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 24.09.04; 24.09.12; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12  

(591) пудераста беж.  

(511) 16  картонска амбалажа, амбалажа за флаше од 

папира или картона, картонске кутије за паковање, 

картонске кутије за поклоне, картонске кутије за 

торте, картонске склопиве кутије за паковање, кутије 

од папира, папирне кутије за крем, папирне кутије за 

паковање, картонске или папирне кутије за поклоне.  

29  сојино млеко [замена за млеко], млеко, бадемово 

млеко, замене за млеко, кокосово млеко, кравље 

млеко, кондензовано млеко, овсено млеко, органско 

млеко, сојино млеко, пиринчано млеко као замена за 

млеко, млеко од орашастих плодова као замена за 

млеко, јаја, јаја у праху, обрађена јаја, кокошја јаја, 

беланце од јаја, жуманце од јаја, млеко и млечни 

производи.  

30  колачи, колачи с маслацем, колачи од бисквита, 

хлеб, колачи и посластице, тесто за колаче, воћни 

колачи, кафа, еспресо кафа, замене за кафу, инстант 

кафа, кувана кафа, ледена кафа. кафа, ча], какво и 

замена кафе, пуњења за колаче и пите на бази крема 

од јаја.   
 

(210) Ж- 2020-1862 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Sportsdirect.com Retail Limited, Unit A, Brook 

Park East, Shirebrook,  NG20 8RY , UK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, црвена, бела.  

 

(511) 25  одећа; обућа; покривала за главу; спортске 

јакне с капуљачом [парке]; траке за око руке [одећа]; 

фантомке; каишеви [одећа]; каишеви од имитације 

коже; кожни појасеви; чизме; јакне отпорне на ветар; 

капе (за туширање); капе; свештеничко одело за 

богослужења; капути; хаљине; одећа за вежбање; 

модна одећа; јакне, чизме и прслуци за пецање; 

комбинезони за пецање; фудбалске ципеле, копачке; 

фудбалски дресови; камашне, доколенице и назувци; 

рукавице; шешири; чарапе и плетена трикотажа; 

јакне; фармерице; одећа за слободно време; лежерна 

одећа; лагана одећа; наручници, свештеничка одећа; 

кравате заштитна одећа за сурф; џемпери; реплике 

комплет фудбалских дресова; заштитна одећа, 

рукавице, покривала за главу и обућа (изузев за 

заштиту од незгода или повреда); комбинезони за 

скијање; ешарпе као одећа; мараме, шалови; блузе, 

кошуље; ципеле; скијашка одећа; маске за спавање; 

одећа за спавање; радни комбинезон, одело; кратке 

чарапе; спортска опрема (одећа) за јахање; спортска 

одећа; спортска гардероба; спортска покривала за 

главу (изузев кацига); спортске ципеле, чизме за 

планинарење; спортски дресови; спортска одећа; 

крампони за фудбалске копачке [ципеле]; шорцеви за 

сурф; одећа за купање; термо одећа; спортска обућа; 

панталоне; мајице; доњи веш; прслуци; чизме за 

планинарење; непромочива одећа и одећа отпорна на 

разне временске услове; водоотпорна одећа; 

непромочива одећа; гумирана одећа; монашки 

велови; манжетне; све напред наведено изузев одеће 

за бициклисте; делови, прибор и опрема за сву 

напред наведену робу.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; рачуноводство, 

вођење пословних књига и ревизија; рачуноводство; 

израда извода са рачуна; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга других, 

управљање програмом попуста за омогућавање 

учесницима да добију попусте на робу и услуге 

употребом чланске картице за остваривање попуста, 

администрација такмичења у рекламне сврхе, 

управљање програмима за лојалност потрошача, 

управљање шемама за лојалност потрошача и 

награђивање, управљање програмима за лојалност 

који укључују попусте или подстицаје, управљање 

програмом награђивања лојалности, управљање 

програмима за чланарине, управљање претплатама 

на новине [за друге], управљање шемама подстицања 

продаје и промоције, управљање подстицајним 

програмима за подстицање продаје, управљање 

пословним активностима франшизних објеката, 

управљање пословним активностима малопродајних 

објеката; администрација која се односи на методе 

маркетинга и продаје; административне услуге у 

вези са картицама лојалности; административно 

обрађивање налога; услуге административне 
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подршке и обраде података; рекламне, маркетиншке 

и промотивне услуге; рекламирање за друге на 

интернету; рекламне и маркетиншке услуге које се 

пружају путем друштвених медија; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламирање производа 

других продаваца, ради омогућавања потрошачима 

да робу тих продаваца лакше разгледају и упореде; 

рекламирање, нарочито услуге промоције робе; 

услуге рекламирања ради промоције електронске 

трговине; рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; саветодавне услуге у пословном 

управљању фитнес клубова; саветодавне услуге у 

пословном управљању здравствених клубова; 

саветодавне услуге у вези са пословањем фитнес 

клубова; саветодавне услуге у вези са пословањем 

здравствених клубова; организовање и вођење 

рекламних догађаја, сајмова и изложби за пословне и 

рекламне потребе; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

услуге претплате на новине за друге; организовање 

поставки за комерцијалне потребе, поставки за 

трговинске потребе, изложби за рекламне потребе, 

изложби за комерцијалне потребе, презентација за 

рекламне потребе, презентација за комерцијалне 

потребе; организовање претплате на интернет 

публикације за друге, на електронске новине, на 

информативне медије, на медијске пакете, на 

телекомуникационе услуге за друге; услуге 

малопродаје путем лицитације; ревизорске услуге; 

рекламирање преко плаката; услуге креирања, 

процене, позиционирања, стратегије и тестирања 

бренда; услуге пословне администрације за обраду 

продаје преко интернета; пословни савети и 

консултантске услуге у вези са франшизама; услуге 

давања пословних савета; пружање услуга анализа 

пословања и пословних информација као и услуга 

истраживања тржишта; пословне процене; услуге 

пословне помоћи, управљања и администрације; 

пословно саветовање и саветодавне услуге; услуге 

пословног саветовања у вези са управљањем, 

маркетингом и промоцијом кампања за прикупљање 

средстава; анализирање пословних података; 

пружање пословних информација; обавештења о 

пословима; услуге пословног извештавања; пословна 

испитивања; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање трговинама, 

забавним објектима, хотелима, извођачким 

уметницима, спортским личностима, малопродајним 

објектима, спортским клубовима, спортским 

објектима, спортским установама, спортистима, 

комплексима за базенима, велепродајним и 

малопродајним објектима; пословно управљање; 

услуге праћења пословања и пословне саветодавне 

услуге, наиме, праћење корисника и рекламирање 

других ради креирања стратегије, стицања 

разумевања, и пружања маркетиншких смерница и 

ради анализе, разумевања и предвиђања понашања и 

мотивације потрошача и тржишних трендова; 

пословно умрежавање; пословно управљање тржним 

центрима и тржницама; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно планирање; 

услуге унапређења пословања; пословна 

истраживања; пословно стратешко планирање; 

канцеларијски послови преузимања налога за 

продају; прикупљање пословне статистике; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге комерцијалног 

саветовања; пружање комерцијалних информација; 

пружање комерцијалних информација и савета 

потрошачима; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; управљање предузећима 

[за друге]; услуге упоређивања приликом куповине; 

састављање реклама за употребу на интернет веб 

страницама; прикупљање података о пословању; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

састављање, производња и дистрибуција рекламног 

материјала; састављање и одржавање онлајн 

именика; услуге снимања рачунарских података; 

компјутерско управљање подацима; консултантске 

услуге које се односе на технике продаје и продајне 

програме; саветодавне услуге у вези са маркетингом; 

консултантске услуге које се односе на оглашавање; 

корпоративно планирање; анализе цена и трошкова; 

услуге клубова за потрошаче и услуге програма за 

лојалност потрошача, за комерцијалне, промотивне 

и/или рекламне сврхе; обрада података, 

систематизација и управљање подацима; 

презентација робе; услуге дигиталног оглашавања; 

дигитални маркетинг; непосредно оглашавање путем 

поште; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција рекламног, маркетиншког и 

промотивног материјала; дистрибуција узорака; 

репродукција докумената; економске прогнозе; 

стручњаци за ефикасност; агенције за запошљавање; 

услуга маркетинга догађаја; услуге агенција за увоз и 

извоз; организовање модних ревија у комерцијалне 

сврхе; организовање модних ревија у промотивне 

сврхе; услуге пословног саветовања које се односи 

на франшизе; услуге управљања људским ресурсима 

и проналажења особља; услуге агенција за увоз и 

извоз; информације о методама продаје; 

информативне услуге у вези са рекламирањем; 

фактурисање; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; услуге програма лојалности, 

подстицаја и бонуса; оглашавање у часописима; 

услуге малопродаје одеће путем наруџбенице; 

рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне 

услуге у пословном управљању; помоћ у управљању; 

анализирање и истраживање тржишта; маркетинг; 

маркетиншка истраживања; маркетинг; рекламирање 

роба и услуга других доделом ваучера; манекенске 
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услуге у циљу рекламирања или продајних 

промоција; услуге праћења штампе; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; рекламирање 

преко интернета; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; онлајн рекламирање и рекламирање путем 

електронске поште, укључујући развој и производњу 

кампања на друштвеним мрежама и техника 

виралног маркетинга; онлајн маркетинг; услуге 

наручивања преко интернета; испитивање јавног 

мњења; организовање програма лојалности 

потрошача у комерцијалне, промотивне и рекламне 

сврхе; организовање изложби и догађаја за 

комерцијалне или рекламне потребе; организовање 

извлачења награде за маркетиншке услуге; 

организовање промоција помоћу аудио-визуелних 

медија; организовање сајмова за комерцијалне или 

рекламне потребе; организовање, управљање и 

надзор програма лојалности, подстицајних програма, 

продаје и промотивних подстицајних програма; 

организовање изложби, догађаја, поставки, сајмова и 

скупова за комерцијалне или рекламне потребе; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; припрема платних листи; консултације у 

вези са избором особља; проналажење особља; 

услуге фотокопирања; постављање реклама и 

промотивних дисплеја на електронске странице 

којима се приступа путем рачунарских мрежа; 

планирање рекламних и маркетиншких стратегија; 

презентација роба и услуга; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; услуге поређења цена; услуге набавке за друге 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; презентација робе и услуге приказивања 

производа; пружање информација у вези са продајом 

производа; састављање рекламног садржаја и 

реклама; промовисање роба и услуга за друге; 

промовисање робе и услуга других дељењем ваучера, 

путем шеме награђивања лојалности, путем програма 

картица за попуст, путем спровођења продаје и 

промотивних подстицајних шема које укључују 

акцизне маркице, додељивањем поена за употребу 

кредитне картице при куповини, на промотивним 

догађајима, дистрибуцијом штампаног материјала и 

путем промотивних такмичења; промовисање 

продаје услуга [у име других] организовањем огласа; 

промовисање такмичења и догађаја, роба и услуга за 

друге, роба и услуга путем спонзорства, посебних 

догађаја, спортских такмичења и догађаја; 

промотивне услуге у вези са електронским 

спортским (е-спортс) догађајима; промотивни 

менаџмент за спортске личности; промотивне услуге; 

омогућавање приступа онлајн рекламном водичу 

који се може претраживати а који садржи робу и 

услуге онлајн добављача; пружање простора за 

оглашавање на веб сајту; пружање пословних 

информација путем Интернета; пружање 

комерцијалних информација купцима; пружање 

информација о производима широке потрошње 

преко интернета; пружање информација у вези са 

организовањем и спровођењем волонтерских 

програма и пројеката којима се решавају проблеми 

заједница; пружање информација о тржишту у вези 

са потрошачким производима; пружање 

информација о куповини; пружање и ширење 

пословних информација, рекламног материјала и 

материјала за оглашавање који се односи на изложбе, 

сајмове и поставке за пословне потребе; пружање и 

ширење пословних информација, помоћи и савета 

учесницима, посетиоцима и излагачима на 

изложбама; пружање и изнајмљивање простора, 

времена и медија за оглашавање; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

пружање информација и савета купцима у вези са 

одабиром производа и предмета који се купују; 

пружање информација и саветодавних услуга које се 

односе на електронску трговину; пружање услуга 

поређења цена онлајн; услуге односа са јавношћу; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

изнајмљивање простора за оглашавање, времена за 

оглашавање на комуникационим медијима, 

канцеларијских машина и опреме, машина за 

фотокопирање, аутоматских машина за продају; 

истраживање за пословне потребе; услуге 

истраживања које се односе на рекламирање и 

маркетинг; услуге малопродаје одеће; услуге 

малопродаје припејд картица других за употребу 

приликом куповине одеће; услуге малопродаје 

припејд картица других за употребу приликом 

плаћања услуга из области разоноде; услуге уређења 

излога малопродајних продавница; промоција 

продаје; рекламирање продаје за друге путем 

корисничких картица са погодностима; промовисање 

малопродаје путем програма лојалности потрошача; 

услуге промотивне продаје на терминалима за 

продају, за друге; секретарске услуге; уређивање 

излога; тражење спонзорства; претплата на 

информативни медијски пакет; систематизација 

информација у компјутерске базе података; услуге 

агенције за таленте; обрачун пореза; договарање 

претплате за услуге телекомуникација за друге; 

услуге телемаркетинга; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; рекламирање 

преко телевизије; услуге сајмова и изложби за 

комерцијалне потребе; транскрипција; 

дактилографске услуге; ажурирање огласних 

материјала; обрада текста; писање рекламних 

текстова; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште хемијских 

производа који се употребљавају у индустрији, 

науци, фотографији, као и у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству, непрерађене вештачке 
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смоле, непрерађених пластичних материја, смеша за 

гашење пожара и за спречавање пожара, препарата за 

каљење и заваривање, материја за штављење 

животињске коже, лепљивих супстанци које се 

употребљавају у индустрији, гитова и других 

материја за пуњења у облику пасте, компоста, 

природних ђубрива, вештачких ђубрива, биолошких 

препарата за употребу у индустрији и науци; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште боја, фирнајза, лакова, 

средстава за заштиту од рђе и труљења дрвета, 

материја за бојење, боја, мастила за штампање, 

обележавање и гравирање, сирове природне смоле, 

метала у облику листова и прахова за сликање, 

декорисање, штампање и уметност, нагризајућих 

средстава, фарби, материја за бојење, пигмента и 

мастила, супстанци за бојење, боје за храну, фарбе за 

храну, тонера, напуњених, за штампаче и копир 

апарате; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште 

немедицинске козметике и тоалетних препарата, 

немедицинских средстава за чишћење зуба, 

парфимеријских производа, етарских уља, средстава 

за бељење и других супстанци за употребу у 

перионицама, препарата за чишћење, полирање, 

рибање и абразивних препарата, препарата за 

чишћење тела и негу лепоте, козметике, тоалетних 

производа, препарата за оралну хигијену, 

парфимерије и мириса, препарата за негу животиња, 

ароматичних екстракта; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом мириса 

за домаћинство, препарата за прање, препарата за 

чишћење и полирање коже и ципела, препарата за 

чишћење возила, сапуна против знојења, препарата 

против знојења, препарата за вештачко тамњење 

коже, лосиона за купање, соли за купање које нису у 

медицинске сврхе, омекшивача браде, производа за 

негу лепоте, козметичких маски; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом 

препарата за избељивање и других супстанци за 

употребу у перионицама, препарата за чишћење, 

полирање, рибање и абразивних препарата, 

производа за негу тела, пудера за тело, крема за 

чизме, препарата за полирање чизама, средства за 

чишћење руку, препарата за чишћење, средстава за 

чишћење, млека за чишћење за тоалетну употребу, 

средстава за бојење, козметичких сетова, 

козметичких препарата за потамњивање коже, 

козметике, крема; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште у вези са продајом средстава за 

чишћење зуба, дезодорантних сапуна, дезодоранса, 

препарата за депилацију, детерџената, сапуна за 

дезинфекцију, боја (козметичких), боја за браду, 

колоњских вода, картонских турпија за нокте, 

шмиргл платна, шмиргл платна за сређивање 

ноктију, шмиргл папира, етеричних уља, шминке за 

очи, козметике за обрве, оловака за обрве, гелова за 

косу, препарата за избељивање косе, производа за 

негу косе, боја за косу; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом боја за 

косу, лосиона за косу, препарата за намештање косе, 

спрејева за косу, препарата за коврџање косе, 

препарата за негу руку, немедицинских балзама за 

усне, лосиона за козметичку употребу, шминке, 

пудера за шминкање, препарата за шминкање, 

препарата за уклањање шминке, медицинских 

сапуна, препарата за хидратацију, средстава за 

испирање уста, препарата за негу ноктију, лака за 

нокте, препарата за уклањање лака за нокте, 

средстава за одстрањивање лака за нокте; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште у вези са 

продајом немедицинских препарата за употребу 

после бријања, немедицинских тоалетних препарата, 

уља за телу, уља за козметичку употребу, уља за 

парфеме и мирисе, парфимерије, парфема, препарата 

за негу тела, немедицинских препарата за 

освежавање даха, лосиона за употребу пре бријања и 

после бријања, шампона, препарата за бријање, 

сапуна за бријање, креме за ципеле, средстава за 

чишћење обуће, воска за ципеле; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом 

препарата за туширање, производа за негу коже, 

препарата за негу коже, сапуна, средстава за 

уклањање флека, препарата за тамњење коже, талк 

пудера, боја и лосиона за косу и браду, марамица 

натопљених козметичким лосионима, тоалетних 

артикала, тоалетних вода, тоалетних производа, 

пешкира који садрже немедицинске тоалетне 

препарате, препарата за прање и купатило; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште у вези са 

продајом индустријских уља и масти, воска, мазива, 

једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине, горива и материја за осветљавање, свећа и 

фитиља за осветљавање, нехемијских додатака за 

горива, вуне као горива, свећа за јелке, електричне 

енергије, масти за чизме, ципеле и кожу, воска за 

осветљавање, уља за боје; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште парфемисаних и мирисних 

свећа, препарата за везивање прашине за чишћење, 

проширивача за уши, уља за текстил, 

фармацеутских, медицинских и ветеринарских 

препарата, санитарних препарата за употребу у 

медицини, дијететске хране и супстанци 

прилагођених за употребу у медицини или 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/1a 

Intellectual Property Gazette  2021/1a 

42 ЗИС / RS / IPO 

 

ветеринарску употребу, хране за бебе, дијететских 

додатака за људе и животиње, фластери, материјала 

за завијање, материјала за пломбирање зуба, 

зубарска смола; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште дезинфекционих средстава, препарата 

за уништавање животињских штеточина, фунгицида, 

хербицида, фластера, лепкова за протезе, препарата 

за освежавање ваздуха, аналгетика, антисептик 

препарата, подлога за бактериолошке културе, завоја 

за превијање, појасева за хигијенске улошке, 

освеживача ваздуха за кола, угљених хидрата у 

течном облику; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште хемијских проводника за 

електрокардиографске електроде, хладних крема за 

лечење спортских повреда, препарата за чишћење 

контактних сочива, дијететских додатака за људе и 

животиње, дијететских напитака прилагођених за 

медицинску употребу, дијететске хране и супстанци 

прилагођених за медицинску или ветеринарску 

употребу, хране за бебе, дијететске хране са ниским 

садржајем масти [прилагођених за медицинску 

употребу); услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште дијететске хране прилагођене људима 

са сложеним метаболичким болестима за 

медицинску употребу, дијететских супстанци 

прилагођених за медицинску потребу, дијететских 

супстанци за медицинску употребу у контроли 

тежине, средстава за дезинфекцију за хигијенске 

сврхе, купки за псе, напитака који се углавном 

састоје од минерала или витамина, лекова за 

медицинску употребу, напуњених кутија и сетова за 

прву помоћ, додатака исхрани; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште хране за људе са сложеним 

метаболичким болестима, газе за превијање, 

препарата за дезинфекцију руку, сетова са 

медицинским препаратима, материјала за превијање, 

напитака који замењују оброке и дијететских 

напитака, оброка у праху, медицинске хране за 

спортисте, медицинске хране за спортске типове 

[витамини или минерали], медицинских препарата и 

супстанци; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште минералних и протеинских препарата и 

супстанци, минералних напитака [медицинских], 

препарата за опуштање мишића, натуропатских и 

хомеопатских препарата и супстанци, хранљивих 

материја и састојака, додатака исхрани и дијететских 

додатака, кисеоника за медицинску употребу, 

пестицида, фармацеутских препарата и супстанци, 

биљних једињења и екстракта за употребу у виду 

дијететских додатака, гипса; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште концентрата дијететске 

хране у праху и дијететских супстанци за употребу у 

програмима скидања килаже у медицинске сврхе, 

препарата за дијететску употребу, протеинске хране 

за људску исхрану [прилагођене за медицинске 

сврхе], протеинских додатака, радијума за 

медицинску употребу, препарата за стерилизацију, 

витаминских стимулатора; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште трака за завоје, витамина, 

дијететских и минералних додатака, витаминских 

напитака, витаминских препарата, витамина, вода 

[пића] за медицинску употребу, обичних метала и 

њихових легура, руда, металних материјала за 

грађевинарство и конструисање, металних 

преносивих конструкција, неелектричних каблова и 

жица од обичног метала, малих металних 

гвожђарских производа, металних контејнера за 

складиштење или транспорт; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште сефова, малих металних 

предмета, непрерађених или полупрерађених 

обичних метала укључујући једноставне производе 

који се од њих праве, металних амблема за возила, 

металних беџева, прстенова за кључеве и привезака 

за кључеве, брава, кључева, украса, металних канти, 

кључева, празних кључева за обраду, знакова, статуа, 

статуета и фигура, уметничких дела од бронзе, 

металних трофеја, кутија за новац; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште кутија, 

трофеја, макета од племенитих метала, сви напред 

наведени направљени од у потпуности или углавном 

од обичних метала, машина, машинских алата, 

електричних алата, мотора, осим за сувоземна 

возила, машинских спојнице и трансмисионих 

елемената, осим за сувоземна возила, 

пољопривредних справа, осим ручних алата који се 

покрећу ручно, инкубатора за јаја, аутоматских 

машина за продају; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште ручних алата и справа, 

којима се ручно управља, прибора за јело, хладног 

оружја, бријача, хигијенских справа и справа за негу 

лепоте за људе и животиње, којима се ручно 

управља, алата за подизање, ручних алата за хитне 

случајеве и спасавање, баштенског алата којим се 

ручно управља, маказа, гвоздених савијача, ручних 

справа за увијање косе, увијача трепавица, прибора 

за маникирање, справица за сечење ноктију, турпија 

за нокте, прибора за педикирање, маказа за 

орезивање, пинцета, клешта, секача пице; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем апарата и 

инструмената научних, истраживачких, поморских, 

геодетских, фотографских, кинематографских, 
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аудио-визуелних, оптичких, за вагање, мерење, 

сигнализацију, детекцију, тестирање, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу, апарата и 

инструмената за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште апарата и инструмената за снимање, 

пренос, репродуковање и обраду звука, слике или 

података, снимљених медија и оних који се могу 

преузимати, рачунарског софтвера, празних 

дигиталних или аналогних носача података за 

снимање и чување података, механизама за апарате 

који се покрећу новцем, регистар каса, рачунских 

машина, рачунара и рачунарских периферних 

уређаја, ронилачких одела, маски за роњење, чепова 

за учи за рониоце; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште носних чепова за рониоце и пливаче, 

рукавица за рониоце, апарата за дисање за подводно 

пливање, апарата за гашење пожара, штитника за 

абдомен (за заштиту од повреде или несреће), 

аларма, појачала, антена, апарата и инструмената за 

снимање, пренос и репродуковање података и /или 

слике, апарата за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште апарата за коришћење уз компјутере, 

аудио и видео трака и дискова, унапред снимљених, 

аудио апарата, аудио снимака, аудио звучника, аудио 

система, машина са аутоматском репродукцијом, 

торби и футрола посебно прилагођених за држање 

или ношење портабл, мобилних, ручних као и таблет 

уређаја и опреме и прибора за те уређаје, батерија, 

акумулатора, електричних, кутија за акумулаторе; 

услуге малопродаје, услуге онлајн малопродаје, 

услуге велепродаје и малопродаје путем поште 

пуњача за батерије, двогледа, празних и снимљених 

компакт дискова, дискова, плоча, трака и касета, 

празних касета за снимање аудио и видео садржаја, 

заштитника за тело, књига снимљених на диску, 

заштитника за груди, кутија и сталака прилагођених 

за аудио, видео и телевизијске апарате и 

инструменте, електричних каблова, рачунарских 

машина, калкулатора, камкордера, филмова за 

фотоапарате, објектива за фотоапарате; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште фотоапарата, 

картица са чипом са интегрисаним колом, картица са 

кодираним безбедносним карактеристикама у сврху 

провере аутентичности, картица које користе 

магнетну меморију и меморију интегрисаног кола, 

носача мобилних телефона, футрола за наочаре за 

сунце, футрола за двогледе, футрола за мобилне 

телефоне, футрола за наочаре и наочаре за сунце, 

касет декова, цд плејера, цд радио касетофона; 

услуге малопродаје, услуге онлајн малопродаје, 

услуге велепродаје и малопродаје путем поште цд 

ромова, целуларних телефона, ланчића и узица за 

наочаре и наочаре за сунце, кинематографских 

филмова, осветљених, апарата за чишћење дискова 

за снимање звука, сатова (апарата за бележење 

времена) и штоперица, одеће за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара, механизама за апарате који се 

покрећу новцем, комбинованих видео телевизора, 

компакт дискова, компанијских часописа који се 

преузимају путем интернета; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште рачунарског софтвера, 

рачунарског софтвера за преносиве, мобилне, ручне 

и таблет уређаје, рачунарског софтвера који се 

односи на или који садржи игре, казино игре, игре с 

картама, коцкање или клађење, програма 

рачунарских и видео игара, софтвера рачунарских 

игара, рачунарских игрица, хардвера за рачунарске 

игре, рачунарског хардвера, рачунарских 

периферних уређаја, рачунарских програма; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште рачунарског 

софтвера, рачунарских софтвер и хардвер апарата са 

мултимедијалним и интерактивним функцијама, 

рачунарског софтвера и рачунарских програма који 

се могу преузимати са интернета или који се 

обезбеђују путем интернета, рачунарског софтвера и 

рачунарских програма који се односе на или који 

садрже игре, игре засноване на вештинама, казино 

игре, игре с картама, коцкање или клађење; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште рачунарског 

софтвера за телекомуникацију и комуникацију путем 

локалних или глобалних комуникационих мрежа, 

укључујући бежични интернет, интернет, интранет, 

екстранет, телевизију, мобилне комуникације, 

мобилне и сателитске мреже, рачунарске терминале, 

рачунаре, компјутере, лаптоп и преносиве рачунаре, 

рачунаре за игрице, електричне проводнике, кутије 

за микроскопска стакла; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште управљача и тастатура за 

грејање, вентилацију, климатизацију, осветљавање и 

безбедност, бројача, носача података са 

интегрисаним електронским чиповима, носача 

података са интегрисаним микропроцесорима, 

дигиталних аудио трака, ДВД дискова, дискова и 

трака за видео игре, диск драјвера, дискова и трака за 

видео игре, дискова са видео снимцима, апарата за 

рониоце; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште софтвера и програма за рачунаре и 

видео игрице који се могу преузимати, софтвера и 

програма за рачунарске и видео игре који се могу 
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преузимати, електронских публикација које се могу 

преузимати, софтвера и програма за интерактивне 

рачунарске и видео игре, који се могу преузимати, 

публикација које се могу преузимати, наиме, 

компанијских часописа који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште софтвера и програма за рачунарске и 

видео игре виртуелне стварности , који се могу 

преузимати са интернета, чепова за уши, штитника 

за лактове, штитова и штитника, електричних 

апарата за чишћење, електричних апарата за 

коврџање косе, електричних инсталација за 

даљинско управљање индустријским процесима, 

електричних пегли, електро-енергетских каблова, 

електричних машина за полирање ципела, 

електричних прибора за парно увијање косе; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште црева за 

електричне усисиваче, електричних апарата и 

инструмената, све за канцеларијску употребу, 

електричних кућних апарата, електролизатора, 

апарата за електролизу за личну употребу за 

галваностегију, електронских билтена, електронских 

програма за рачунарске и видео игре, електронског 

софтвера за рачунарске и видео игре, електронских 

игара; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште електронских табли са порукама и 

електронских табли са информацијама, електронских 

публикација које се дистрибуирају електронском 

поштом, кодираних картица и магнетних декодера, 

кодираних картица са чипом на којима су програми 

који се користе у финансијским апликацијама, 

програма лојалности, програма награђивања и 

преференција власника картица, продужних каблова, 

продужних гајтана, кутија за наочаре, наочара; 

услуге малопродаје, услуге онлајн малопродаје, 

услуге велепродаје и малопродаје путем поште 

оптичарских производа, наочара са диоптријом, 

наочара за сунце, спортских наочара и оптичарских 

производа, наочара за пливање, штитника за лице, 

факсимил апарата и инструмената, електричних 

ограда, филтера за респираторне маске, 

флексибилних навлака за контроле електричних 

апарата, шлауфова за купање и пливање, 

флуоресцентних екрана, рамова и стакала за наочаре 

и наочаре за сунце, рамова за наочаре; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште уређаја за игрице који су 

прилагођени коришћењу са телевизијским 

пријемницима, софтвера за игрице, наочара за 

скијање, спортских наочара, графичких еквилајзера, 

уређаја за обликовање косе, уређаја за увијање косе, 

трака за чишћење глава, слушалица, слушалица са 

микрофоном, кацига (изузев бициклистичких), 

држача прилагођених за употребу са мобилним 

телефонима, картица са холограмом, холограма; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште програма за 

интерактивне рачунарске игре и видео игре, 

софтвера за интерактивне рачунарске игре и видео 

игре, софтвера за интерактивне електронске 

рачунарске игре и видео игре, програма и софтвера 

за интерактивне мултимедијалне рачунарске игре и 

видео игре, командних ручица (џојстика) за употребу 

са рачунаром, музичких аутомата који се покрећу 

кованицама (џубоксова), машина за караоке, 

јастучића, штитника и стезника за колено, торби за 

ношење лаптопова; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

налепница за лаптоп, стакла за наочаре, наочаре за 

вид и наочаре за сунце, појасева, прслука и плутача 

за спасавање, оптичких влакна, вагица за пртљаг, 

магнетних носиоца података, дискова за снимање, 

магнета, увеличавајућих стакла [оптичка]; мерача, 

мерних инструмената, мерних трака, меморијских 

картица и УСБ фласх меморија, мобилних 

апликација које садрже софтвер и игрице за 

виртуелну реалност; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

навлака за мобилне телефоне, врпци за мобилне 

телефоне, мобилних телефона, бежичних телефона, 

машина за бројање и сортирање новца, електричних 

апарата за праћење, подлога за миш, штитника за 

уста и десни, мп3 плејера и преносивих и ручних 

дигиталних електронских уређаја за снимање, 

организовање, пренос, манипулацију и преглед 

текста, података, аудио и видео датотека; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште навигационих апарата за 

возила [путних рачунара], штитника за зубе, 

канцеларијских машина, оптичких апарата и 

инструмената, радио пејџера, бројача корака, 

перископа, дискмена, вокмена, телефонских уређаја, 

навлака за телефоне [посебно прилагођених] и 

навлака за преносиве и ручне дигиталне електронске 

уређаје, плоча, касета и дискова за снимање звука; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште апарата и инструмената 

за фотокопирање, фотографских апарата и 

инструмената, штампаних картица које су обложене 

пластиком [кодираних], утикача, утичница и осталих 

електричних прикључака, ручних калкулатора, 

преносивих аудио апарата и инструмената, припејд 

магнетних картица, тајмера који се могу 

програмирати, заштитних уређаја за личну употребу 

у случају несреће, заштитне одеће и опреме; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште заштитне одеће за роњење, 

заштитне одеће за учеснике у мото спортовима [за 

спречавање незгода], заштитне одеће, покривала за 
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главу и обуће за спорт, заштитних наочара, наочара 

за сунце и заштитних наочара са еластичном траком, 

заштитних кацига, машина за бушење карата за 

канцеларије, радио касетофона, радио пријемника, 

радио апарата, радио апарата са сатом, грамофона, 

уређаја за даљинско управљање; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште заштитних одела за преживљавање, 

сателитских навигационих апарата, сателитских 

тањира и декодера, вага, сигурносно кодираних 

картица, полупроводника, обликованих навлака за 

контролне табле од електричних апарата, звиждаљки 

за сигнализацију, кацига за скејтборд, паметних 

картица, кодираних магнетних картица, 

електронских картица за податке, картица за 

наплату, банкарских картица, кредитних картица, 

дебитних картица, чипованих картица, поклон 

картица, платних картица; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште припејд картица, електрично грејаних 

чарапа, звучних записа, звучника, мултимедијалних 

звучника, звучника за слушалице, каблова за 

звучнике, сталака за наочаре, спортских наочара, 

спортских оптичарских производа, спортских 

наочара са еластичном траком, спортских кацига и 

визира, апарата за проверу поштанских марака, трака 

и футрола за оптичарске производе и наочаре за 

сунце, трака за наочаре за сунце, наочара за сунце, 

одводника, наочара за пливање, уређаја за 

репродукцију аудио трака; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште магнетофона, касета, дискова и дискета, 

снимљених путем рачунарских програма, телеком 

апарата (укључујући припејд телефонских и 

електронских ваучера за међународне позиве), 

телекомуникацијских инсталација, апарата и 

инструмената, телекомуникацијских апарата 

(укључујући припејд телефонских и електронских 

ваучера за међународне позиве), телефонских 

секретарица, телефонских апарата; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште телефона, мобилних 

телефона, бежичних телефона, телевизијских антена, 

телевизијских апарата и инструмената, телевизора, 

телевизора за пријем сателитског емитовања, токена 

за активирање електричних, електронских и 

телекомуникационих апарата и инструмената, 

трансформатора, тјунера, грамофона, апарата и 

инструмената за писаће машине, уређаја за 

дигитално складиштење; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

видео апарата и инструмената, видео камера, видео 

диск плејера, софтвера за видео игре, видео игара, 

машина за снимање видеа, програма за компјутерске 

и видео игрице са виртуелном стварношћу, софтвера 

за компјутерске и видео игрице са виртуелном 

стварношћу, слушалица и кацига за виртуелну 

стварност, јединица за видео дисплеје, машина за 

гласање, преносивих монитора за видео 

приказивање, апарата и инструмената за обраду 

текста; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште хируршких, 

медицинских, стоматолошких и ветеринарских 

апарата и инструмената, вештачких удова, очију и 

зуба, ортопедских производа, материјала за 

зашивање, терапеутских и помоћних уређаја 

прилагођених особама са хендикепом, апарата за 

масажу, апарата, уређаја и производа за дојиље, 

завоја, топлих и хладних облога за медицинске 

потребе, стоматолошких маски за лице и 

стоматолошких рукавица; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште еластичних завоја за удове и зглобове 

за медицинске потребе, маски за лице за медицинску 

употребу, штитника за уши, неопренских протеза за 

удове и зглобове у медицинске сврхе, ортодонтских 

машина и инструмената за употребу у стоматологији, 

протетских инструмената за употребу у 

стоматологији, стезника за спорт, суспензионих 

завоја за употребу у спорту; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште апарата и инсталација за освјетљавање, 

загревање, производњу паре, кување, расхлађивање, 

сушење, вентилацију, снабдевање водом, санитарну 

употребу, апарата и инсталација за расхлађивање, 

камена лаве за роштиљање, инсталација за 

климатизацију, лампи за увијање косе, врећица за 

стерилизацију за једнократну употребу; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште филтера за пијаћу воду, 

упаљача на гас, штапића за осветљавање, апарата и 

уређаја за сушење косе, апарата за загревање, боца за 

топлу воду, хидраната, лампи, инсталација за обраду 

нуклеарног горива и нуклеарног омекшаног 

материјала, електричних радијатора, фрижидера, 

произвођача сценског дима, WЦ даски, бакљи за 

осветљавање, лампи са УВ зрацима, које нису за 

медицинску употребу, инсталација за аутоматско 

заливање; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште возила, 

апарата за кретање по земљи, ваздуху или води, 

штитника за аутомобилско стакло и штитника за 

сунце, производа за сређивање аутомобила, навлака 

за аутомобилска седишта, електричних возила, 

дрезина, опреме за поправку унутрашњих гума, 

колица за куповину, саоница, додатака, компоненти 

и делова за возила који су укључени у ову класу, 

гума за точкове возила [гуме], додатака, компоненти 

и делова за гуме за точкове возила; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште ветробрана, ватреног 

оружја, муниције и пројектила, експлозива, 
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ватромета, племенитих метала и њихових легура, 

накита, драгог и полу-драгог камења, хоролошких и 

хронометријских инструмената, будилника, значки 

од племенитог метала, кутија, кутија од племенитог 

метала, наруквица, кутија за сатове и часовнике, 

кутија за израду сатова, ланаца од племенитог 

метала, футрола за сатове, казаљки за сатове, сатова; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште манжетни, копчи за 

кравате, игли за кравате, имитације злата, кутија за 

драгуље од племенитог метала, накита и замене за 

накит, кутија за накит, привезака за кључеве, 

кухињских посуда од племенитог метала, медаља, 

значки од племенитих метала, прстенова за свеће од 

племенитог метала, клâтна за сатове и часовнике, 

украса од племенитих метала, прстенова као накита, 

спортских сатова, инструмената за мерење времена; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште бижутерије, трофеја, 

копчи за каишеве, све наведено од племенитог 

метала или пресвучено њиме, каишева за сатове, 

трака за сатове, сатова, ручних сатова, музичких 

инструмената, музичких постоља и постоља за 

музичке инструменте, диригентских палица, папира 

и картона, штампаних ствари, књиговезачког 

материјала, фотографија, канцеларијског материјала 

и реквизита, изузев намештаја; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште лепка за канцеларијску или употребу у 

домаћинству, материјала за цртање и материјала за 

уметнике, сликарских четкица, материјала за обуку и 

образовног материјала, пластичних табака, фолије и 

врећица за умотавање и паковање, клишеа, 

штампарских блокова, лепка за канцеларијску 

употребу, носача лепљивих трака [канцеларијских], 

лепкова за канцеларијску употребу и употребу у 

домаћинству, агенди, албума; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште архитектонских модела, материјала за 

уметнике, торби [коверте, кесе] од папира или 

пластике за паковање, блок бележница, 

књиговезачког материјала, књига, магазина 

[периодичних], брошура, летака и других штампаних 

публикација, брошура, календара, карата од пластике 

[изузев кодираних или магнетних], футрола за пера, 

футрола за канцеларијски прибор, каталога, 

бројаница, компаса; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

справа за пренос дизајна са папира на стакло или 

порцелан, стоних бележница, дневника, 

документације [канцеларијске], табли за цртање, 

инструмената за цртање, гумица за брисање, 

програма за догађаје, фломастера, поклон картица, 

поклон ваучера, лепка у тубама, разгледница, 

папирних марамица, маркера, индексних књига за 

евидентирање информација у вези са фитнес 

тренинзима, пенкала, мастила за хемијске оловке; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште материјала за обуку и 

образовног материјала (изузев апарата), ознака за 

пртљаг које нису од коже, магазина, маркера (писаћи 

прибор), билтена, бележница, блокова за белешке, 

званичних програма [штампани материјал], 

сликарских четкица, папира, картона и производа од 

ових материјала, који нису укључени у друге класе, 

пастела [креда у боји], футрола за оловке, резача за 

оловке, оловака, хемијских оловака; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште периодичних публикација 

[штампани материјал], фотографија, пластичних 

фолије за умотавање, пластичних материјала за 

паковање (који нису укључени у друге класе), 

постера, штампаних агенди, штампаног материјала, 

штампаних публикација, штампаних улазница, 

клишеа, штампаних блокова, стикера, тетоважа које 

се могу уклањати, лењира, торби за куповину од 

пластике, сувенирског програма, марки [печати], 

хефталица; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште спајалица, 

канцеларијског прибора, матрица, марамица, 

писаћих машина и канцеларијског прибора (изузев 

намештаја), зидних карти које се користе као 

дневници, зидних табли које се користе као 

дневници, белих табли, непрерађених и полу-

прерађених гума, гутаперки, смоле, азбеста, лискуна 

и замена за све ове материјале, пластике и смоле у 

екструдираном облику за употребу у производњи; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште амбалаже, материјала за 

затварање и изолацију, флексибилних цеви, водова и 

црева, који нису од метала, коже и замене за кожу, 

животињске коже и крзна, пртљага и торби за 

ношење, кишобрана и сунцобрана, штапова за 

ходање, бичева, сарачке и седларске опреме, 

огрлица, поводаца и одеће за животиње, уметничких 

портфеља [футрола], додатака за пртљаг, атлетских 

торби, актен ташни; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

носиљки за бебе и децу, ранаца, пртљага, торби, 

торби за путнички прибор, торби за плажу, торби за 

каишеве, каишева, каишева направљених од замене 

за кожу, каишева направљених од коже, новчаника, 

торби за чизме, актовки, футрола за визит карте, 

врећа за камповање, штапова од трске, футрола за 

картице, држача за картице, држача за чековне 

књижице, ручног пртљага, кутија, футрола за 

мобилне телефоне; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

футрола, малих ручних торби, торби за козметику, 

футрола за кредитне картице, држача за кредитне 

картице, торби за пелене, футрола за документа, 

великих торби, торби за ноћни излазак, копчи и 
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трака од коже, производа у облику руксака за 

ношење беба, рамова за ручне торбе, рамова за 

кишобране, путних торби за одећу, седала за 

кишобране за голф, кишобрана за голф, торби за 

теретану, ручних торби, сарачке робе, ранаца; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште кожног крзна, торбица које 

се носе на куковима, великих путних торби, 

прекривача за коње, узди за коње, ужади за коње и 

коњичке опреме, футрола за кључеве, привезака за 

кључеве направљених од коже са прстеновима за 

кључеве, привезака за кључеве направљених од коже 

који се састоје од прстенова за кључеве, држача за 

кључеве, врећица за кључеве, напртњача, кожних 

пертли, поводаца (од коже), производа од коже који 

укључују ужад за коње и коњичку опрему, кожне 

галантерије [навлаке], пртљага, ознака за пртљаг; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште ремења за пртљаг, торби 

за ноћење, пртљага за ноћење, торби од сепета, 

сунцобрана, џепних књига, џепних новчаника, 

галантерије, врећица, ташни, торби, торби за 

снимање, седла за јахање, јахачких седала, руксака, 

седларске робе, школских ташни, школских торби, 

руксака за децу школског узраста, торби за обућу, 

торби за куповину, колица за куповину [торбе за 

куповину на точковима], торби за ношење о рамену, 

коже и крзна, торби за спорт, спортских торби; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште каишева за клизаљке, 

кофера, несесера за тоалетне производе, цегера, 

торби за путовања, кутија за путовања, сандука за 

путовања, сандука, кишобрана са седиштем, 

кишобрана, торби за ношење око струка, руксака за 

ношење око струка, врећица за торбе које се носе око 

струка, врећица за ранчеве који се носе око струка, 

штапова за ходање, новчаника, новчаника као 

додатака каишевима, бичева, табли за употребу у 

виду дневника, белих табли; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште материјала за грађење и конструисање, 

који нису од метала, крутих грађевинских цеви, које 

нису од метала, асфалта, смоле, катрана и битумена, 

преносивих грађевина, које нису од метала, 

споменика, који нису од метала, намештаја, огледала, 

рамова за слике, контејнера, који нису од метала, за 

складиштење или транспорт, непрерађене или 

полупрерађене кости, рога, китове кости или седефа; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште шкољки, морске пене, 

жутог ћилибара, постељине [изузев покривача], 

лежајева за кућне љубимце, наруквица за употребу у 

болници, које нису од метала (за идентификацију), 

спона за цеви или каблове од пластике, намештаја за 

камповање, чивилука за одећу, алки за завесе, 

декорација од пластике за намирнице, огласних 

табли, душека од пене за камповање, опреме за 

намештај, која није од метала; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште корпи за рубље са поклопцем [корпе], 

надуваних јастука за око врата [који нису за 

медицинску употребу], кројачких лутки, јастука, 

врећа за спавање, прибора и посуђа за употребу у 

домаћинству или кухињи, посуђа и стоног посуђа, 

изузев виљушки, ножева и кашика, чешљева и 

сунђера, четки, изузев четкица за сликање, 

материјала за прављење четки, производа за 

чишћење; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште 

непрерађеног или полупрерађеног стакла, изузев 

грађевинског стакла, стакларије, порцелана и 

грнчарије, корпи за домаћинство, кригли за пиво, 

здела и посуђа, четкарске робе, горионика, држача за 

свеће, прстенова за свеће од племенитог метала, 

свећњака, орнамената од порцелана, инструмената за 

чишћење [ручни], миксера за коктеле, не-

електричних џезви, посуда за домаћинство; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште кутија за домаћинство све 

од племенитог метала, посуда за храну, кутија за 

чување за употребу у домаћинству, посуда за кување, 

торби за расхлађивање, расхладних торби за мамце 

за риболов, козметичких кутија, мањих посуда, 

декоративних производа од стакла, декоративног 

порцелана, посуђа од порцелана, грнчарије и 

порцелана, боца за пиће, сламки за пиће, посуда за 

пиће, фигурина, сталака за пегле, вази за цвеће, 

склопивих боца за пиће; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

апарата за екстракцију воћног сока (ручни), поклон 

производа и уметничких дела направљених од кости, 

порцелана, порцеланског кристала, грнчарије, стакла, 

порцелана или теракоте, непрерађеног или полу-

прерађеног стакла [изузев грађевинског стакла], 

посуда и кутија за употребу у домаћинству или 

кухињи, кофа за лед, замки за инсекте, крчага и 

посуда за пиће, лонаца, прибора и посуда за 

употребу у домаћинству и кухињи, кутија за храну; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште малих фигура, 

неелектричних миксера за мешање пића, ручних 

миксера [за коктеле], кригли, неелектричних 

инструмената и материјала за чишћење, украса, 

излетничких корпи заједно са посуђем, укључујући 

судове, тањире, посуђе од порцелана, вишекратне 

сламке за пиће, вишекратне сламке, тацне од 

племенитог метала, боце за мешање, боце за спорт, 

челичну вуну за чишћење, посуде за чување хране; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште посуда за чување хране 

за употребу у домаћинству, сламки, врчева и кригли, 

топлотно изолованих торби за употребу у 
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домаћинству или кухињи или за употребу у 

транспорту и за чување хране и пића, термално 

изолованих посуда за чување хране, термално 

изолованих чутура за употребу у домаћинству, 

четкица за зубе, чачкалица за зубе, послужавника за 

домаћинство, кутија за бижутерију, ваза и урни, боца 

за воду, канти за заливање, производа за 

баштованство, уметничких дјела; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште ужади и трака, мрежа, 

шатора и цирада, надстрешница од текстила или 

синтетичких материјала, једара, џакова за транспорт 

и складиштење материјала без амбалаже (у ринфузи), 

материјала за постављање, тапацирање и пуњење, 

изузев папира, картона, гуме или пластике, 

прекривача на меру, сирових влакнастих текстилних 

материјала и њихових замена, увоштеног платна, 

прекривача за камуфлажу; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште предива и конца за текстилну употребу, 

предива и конца од памука, предива и конца за 

шивење, предива и конца од свиле, предива и конца 

од вуне, преденог памука, свиле и вуне, текстила и 

замене за текстил, тканина за домаћинство, завеса од 

текстила или пластике, застава, платна за купатило, 

кревета и столњака, пресвлака за кревете, навлака за 

кревете, постељине, покривача за кревет, застора, 

подметача, пресвлака за тоалетне даске од тканине; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште прекривача за јастуке, 

држача за завесе, завеса, покривача за јастуке, 

навлака за јоргане, јоргана, прекривача за кревете од 

перја, пешкира за лице, фланела, прекривача за 

намештај, марамица, пешкира за кухињу, материјала 

за платна и тапацирање, марабе [тканина], салвета, 

текстилног материјала који није од вуне, јастучница, 

навлака за јастуке, текстилних прекривача за 

штампаче, прекривача за килтове, килтова, 

простирки, чаршава; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

завеса за туширање, застора, врећа за спавање, 

столњака, прекривача за столове, навлака за столове, 

тканина за столове, подметача за столове, салвета за 

столове, кухињских крпа, застора за завесе од 

текстила, производа од текстила, материјала од 

текстила, текстила за израду одеће, пешкира, 

пешкира од текстила, прекривача за путовања, 

прекривача за путовања (за крило), влакана за 

тапацирање, таписерија (зидних) од текстила, 

рукавица за прање без прстију, трака од белог 

платна; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште одеће, 

обуће, покривала за главу, спортских јакни с 

капуљачом [парке], трака за око руке [одећа], 

фантомки, каишева [одећа], каишева од замене за 

кожу, каишева од коже, чизама, капуљача, капа (за 

туширање), капа [покривала за главу], свештеничких 

одела за богослужења, капута, хаљина, одеће за 

вежбање, модне одеће, јакни, чизама и прслука за 

риболов, радних блуза, фудбалских чизама, 

фудбалских мајица, доколеница, рукавица, шешира, 

чарапа и плетене трикотаже; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште јакни, одеће од тексас платна, лежерне 

одеће, одеће за слободно време, лагане одеће, 

наручника (свештеничка одећа), кравата, заштитне 

одеће за сурфовање, џемпера, реплика фудбалских 

комплета, заштитне одеће, рукавица, покривала за 

главу и обуће (изузев за заштиту од несрећа и 

повреда), комбинезона, ешарпи за ношење, шалова и 

марама, кошуља, ципела, одеће за скијање, маски за 

спавање, одеће за спавање, радних блуза и одела, 

чарапа; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште у вези са 

продајом спортске робе (одеће) за коњички спорт, 

спортске коњичке опреме [одећа], спортске одеће, 

спортске гардеробе, спортских покривала за главу 

(изузев кацига), спортске обуће, чизама за 

планинарење, спортских дресова, спортске одеће, 

крампона за фудбалске копачке [ципеле], шорцева за 

сурфовање, купаћих костима, термо одеће, патика, 

панталона, мајица, доњег веша; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште прслука, чизама за шетање, одеће 

отпорне на воду и временске услове, водоотпорне 

одеће, одеће отпорне на временске услове, гумиране 

одеће, калуђерских велова, манжетни кошуља 

[одећа], чипке, врпци и веза, трака и машни за 

галантерију, дугмади, копчи и закачки, шпенадли и 

игала, вештачког цвећа, украса за косу, вештачке 

косе, кутија за игле, брошева (делови одеће), копчи 

(за одевне предмете); услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

копчи за одећу, копчи за косу, украса за косу, трака 

за косу, игала за плетење, јастучића за игле и 

шпенадле, украсних новитета, значки, копчи и 

брошева, пертли за ципеле, такмичарских бројева, 

рајсфешлуса, додатака за одећу, производа за 

шивење и декоративних текстилних производа, 

тепиха, простирки, отирача и асура, линолеума и 

других материјала за прекривање постојећих подова; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште зидних таписерија, које 

нису од текстила, вештачке трске, тапета, простирки 

за аутомобиле, простирки, вештачких прекривача 

терена, прекривача за зидове и плафоне, простирки 

за јогу, игри, играчки и предмета за игру, апарата за 

видео игрице, гимнастичких и спортских производа, 

украса за божићну јелку, апарата за бокс, апарата за 

играње игара способности, апарата за играње 

спортских игара, апарата за скијање; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 
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малопродаје путем поште апарата за фудбалске 

игрице, стреличарског прибора, вештачких 

божићних јелки и постоља за божићну јелку, 

триктрак игри - дама игри, торби прилагођених за 

ношење спортских артикала, торби специјално 

дизајнираних за скије и даске за скијање, торби 

специјално прилагођених спортској опреми, балона, 

лопти, лопти као спортских артикала, лопти за игру; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште лопти за употребу у 

спорту, лопти посебно лопти за тенис, рекета за 

тенис, рекета за сквош и њима сродне робе и 

додатака из ове класе, маски за бејзбол, штапова за 

навијачки тим, штапова, спортских штапова, палица 

за спорт, игри на таблама, штитника за тело, апарата 

(опрема) за боди билдинг, боди билдинг апарата, 

спортских производа за употребу у играма са 

рекетима; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште апарата за 

боди билдинг/апарата за вежбање тела/апарата за 

рехабилитацију тела, штитника за груди, камуфлажа 

екрана [спортски артикли], игара са картама, торби 

прилагођених спортским апаратима, игара даме, 

шаха, божићних декорација, постоља за божићну 

јелку, божићних јелки од синтетичких материјала, 

опреме за игрице на срећу, које се покрећу металним 

новцем, компјутерских игрица, конфета; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште торби за крикет, стрелица 

за пикадо, пикада, штитника за зглобове (спортски 

артикли), електронских игара, опреме за вежбање, 

јахаоница / сајамских апарата за вожњу, удица за 

риболов, апарата и опреме за риболов, прибора за 

пецање, штитника за песницу [спортски артикли], 

опреме за фитнес, машина за фитнес, рукавица за 

фудбал, голова за фудбал и амерички фудбал, жетона 

за игре, игара; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

игара прилагођених за употребу с телевизијским 

пријемницима, апарата за игре, игара повезаних с 

вештинама, игара повезаних са спортом, рукавица за 

спортску употребу [специјално прилагођеним], 

мрежа за гол, статива, торби за голф са или без 

точкова, простирки за голф, артикала и апарата за 

гимнастику и спорт, справа за вежбање руку, справа 

за ручно вежбање [изузев за терапеутске сврхе]; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште ручних електронских 

игрица, штитника за руке прилагођених за употребу 

у спорту, ручних и преносивих уређаја за играње 

игрица, штитника за кукове специјално направљених 

за спорт [делови спортских одела], робе која се 

надувава у облику лопти за амерички фудбал, 

фудбал, кошарку, одбојку, лопти за надувавање за 

спорт, котураљки са точкићима у низу, пузли, 

калеидоскопа, штитника за колена [спортски 

артикли]; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште штитника за 

колена прилагођених за употребу приликом играња 

спорта, штитника за колена прилагођених за 

употребу приликом учествовања у спорту, штитника 

за ноге прилагођеним за играње спорта, штитника за 

ноге за спорт, штитника за потколеницу [спортски 

артикли], војних фигурица [играчке], новитета, 

новитета за забаве, плесове [поклончићи], базена за 

децу, папирних шешира за забаву, делова и опреме 

за скијашке апарате; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

делова и опреме за игре и предмете за играње, делова 

и опреме за горе наведену робу, машина за физичке 

вежбе, пластичних гусеница, шатора за играње, 

опреме за игралиште, карата за играње, предмета за 

играње, ролера, даски за једрење, картица за гребање 

за игре на срећу, штитника за потколеницу за 

употребу у атлетици, штитника за потколеницу 

[спортски артикли], скејтбордова, даски за 

сурфовање, даски за скијање, скија, клизаљки; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште игара способности, жетона 

за игре способности, опреме за игрице способности, 

лоптица и штапова за снукер, столова за снукер, 

лопти, голова, мреже за амерички фудбал, плишаних 

играчака, сувенира, спортских артикала; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште спортских артикала за 

бокс, гимнастику, атлетику у дворанама и на 

отвореном, и за играње бадминтона, сквоша, хокеја, 

хокеја на леду, фудбала, лакроса, петица, стоног 

тениса, нетбола, куглања, тениса на трави, крикета, 

крокета, голфа који се игра на терену у облику 

часовника (цлоцк голф), голфа, игара набацивања 

алки, диск голфа и мини голфа, ватерпола, куглања, 

одбојке, спортова сличних хокеју, спортова који 

укључују употребу лопте; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште штапова за голф и поло, спортских 

артикала за играње фудбала [изузев одеће или 

артикала за заштиту], голова за фудбал и амерички 

фудбал, спортских артикала за употребу у играма са 

рекетима, спортских додатака за одела прилагођена 

посебним спортовима; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

спортских артикала посебно артикала и опреме за 

игру тениса, сквоша, стоног тениса, софтбола, голфа, 

бадминтона, одбојке, кошарке, бејзбола, хокеја на 

леду и хокеја, спортских торби, спортске опреме и 

додатака, спортских рукавица, статичног бицикла за 

вежбање, штитника за стомак [прилагођени за 

употребу у специфичном спорту], жица за спортске 

рекете; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште знојница за 

рекете, базена за пливање [артикли за играње], 
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мрежа и стубова за тенис, термо изолованих торби за 

тенис, бицикала играчки, штапића са сјајем за 

играње, минијатурних играчака, вештачких 

божићних јелки и постоља за божићне јелке, камиона 

играчака, играчака и игри, машина за обуку фудбала, 

пиштаљки, штитника за ручни зглоб за употребу у 

атлетици; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште меса, рибе, 

живине и дивљачи, екстракта од меса, 

конзервираног, залеђеног, сушеног и куваног воћа и 

поврћа, желеа, џемова, компота, јаја, млека, сира, 

маслаца, јогурта и других млечних производа, уља и 

масти за храну, листића од кромпира, готових јела, 

протеинских препарата у облику штанглица за 

људску употребу, штанглица за ужину [прехрамбени 

производи]; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште кафе, чаја, 

какаа и замене за кафу, пиринча, тестенине и кнедли, 

тапиоке и сага, брашна и препарата направљених од 

житарица, хлеба, колача и посластица, чоколаде, 

сладоледа, сорбеа и другог јестивог леда, шећера, 

меда, меласе, квасца, прашка за пециво, соли, 

додатака за јело, зачина, конзервираног биља, 

сирћета, сосева и других умака, леда (залеђена вода); 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште напитака направљених 

од житарица, бисквита, хлеба, колача и посластица, 

колачића, препарата од житарица, напитака на бази 

чоколаде, чоколадних напитака са млеком, напитака 

од кафе са млеком, арома кафе, кондиторских 

производа за украшавање божићне јелке, колачића, 

деривата кукурузног скроба у облику праха за 

прављење пића, јестивих украса за колаче; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште јестивог леда, енергетских 

штанглица, арома за напитке [узузев етеричних уља], 

фондана, ледених шербета, леденог сорбеа, леда, 

инстант прашка за прављење ароматичних пића, 

кечапа, пита од меса, сенфа, немедицинских 

додатака напицима, газираних напитака на бази 

кафе, какаа или чоколаде, колача, пита, пица, кокица, 

прашка за прављење напитака; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште препарата за употребу као дијететских 

адитива за спортисте, препарата за исхрану 

направљених од житарица, протеинских штанглица 

од житарица, протеинских штанглица за ужину, 

пудинга, сендвича, умака, штанглица за ужину 

(кондиторски производи), залогајчића, тартова, 

напитака на бази чаја, чаја, вафла, избељивача 

напитака (који нису млечни); услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште сирових и непрерађених 

пољопривредних, аквакултуралних, 

хортикултуралних и шумских производа, сировог и 

непрерађеног зрневља и семења, свежег воћа и 

поврћа, свежег биља, природног биља и цвећа, 

луковица, младица и семења за садњу, живих 

животиња, хране и пића за животиње, слада, пива, 

безалкохолних напитака, минералних и газираних 

вода, воћних напитака и воћних сокова; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште сирупа и других 

безалкохолних препарата за прављење напитака, 

пива, напитака као помоћ мршављењу [не за 

медицинску употребу], слатких алкохолних пића, 

енергетских пића, енергетских пића која садрже 

кофеин, енергетских пића за спортисте и такмичаре, 

ароматичних газираних напитака, воћних пића и 

воћних сокова, изотоничних напитака [не за 

медицинску употребу]; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

минералних и газираних вода и других 

безалкохолних пића, препарата за прављење 

безалкохолних пића, алкохолних газираних пића 

[пиће], пива са укусом лимуна или лимете, сорбеа 

[пиће], спортских напитака, сирупа и других 

препарата за прављење напитака, биљних напитака 

[немедицински напици и други који нису на бази 

чаја], воде, алкохолних пића, осим пива, алкохолних 

препарата за прављење напитака; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште дувана и замена за дуван, 

цигарета и цигара, електронских цигарета и оралних 

спрејева за пушаче, артикала за пушаче, шибица; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези са горе наведеним.  
 

(210) Ж- 2020-1864 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Western Union Holdings, Inc., 7001 East 

Belleview Avenue, Denver, Colorado 80237 , US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута.  

(511) 9  рачунарски софтвер; оперативни рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски програми, који се 

могу преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или преузете; рачунарски софтвер, 

снимљени; криптографски кључеви за примање и 

трошење криптовалуте, који се могу преузимати; 

електронски новчаници који се могу преузимати; 

електронске и магнетне идентификационе картице за 
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употребу приликом плаћања услуга; магнетне 

кодиране картице за трансакције које се врше 

дебитним и поклон картицама; рачунарски софтвер, 

наиме, електронска финансијска платформа помоћу 

које је могуће вршити више врста платних и 

дебитних трансакција у интегрисаном мобилном 

телефону, личном дигиталном асистенту и веб 

окружењу; рачунарски софтвер за омогућавање 

претраге података; рачунарски софтвер за 

управљање базом података; рачунарски софтвер за 

омогућавање пружања банкарских услуга; 

рачунарски програм за испитивање кредитне 

способности; рачунарски софтвер за шифровање; 

апликацијски софтвер; рачунарски апликативни 

софтвер за мобилне телефоне; рачунарски програми 

и рачунарски софтвер за електронску трговину 

хартијама од вредности; рачунарски софтвер за 

електронску трговину који омогућава корисницима 

да врше електронске пословне трансакције преко 

глобалне рачунарске мреже; рачунарски фирмвер; 

купони за муштерије у електронској форми; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

рачунари; смартфони [паметни телефони]; паметни 

сатови.  

36  осигурање; услуге осигурања; финансијски 

послови; финансијске услуге; новчани (монетарни) 

послови; банкарске услуге; послови везани за 

непокретности; услуге преноса новца; услуге 

плаћања рачуна; услуге плаћања дознаком; услуге 

уновчавања чекова; услуге наплате дугова; 

електронски пренос средстава; пренос новца купаца 

електронским путем; пренос средстава (плаћања) за 

потрошаче; услуге кредитних картица; обрада 

електронских плаћања извршених припејд 

картицама; издавање поклон ваучера који потом 

могу да буду замењени за производе и услуге; услуге 

банкомата; услуге везане за дебитне картице; 

издавање поклон картица; директна уплата средстава 

на текуће рачуне купаца; аутоматизоване услуге 

депозита код финансијских клириншких кућа и 

услуге аукцијског онлајн плаћања и поравнања; 

услуге мењачнице; услуге агенција за промет 

некретнина; управљање непокретностима; 

управљање улагањима; уговарање зајмова; банкарске 

хипотеке; инвестициони фондови; трговање акцијама 

и обвезницама; фидуцијарни послови; кућно 

банкарство; издавање некретнина; услуге јемства; 

посредовање на берзи; инвестирање капитала; 

провера чекова; клириншки послови [финансије]; 

услуге кредитних агенција; групно финансирање; 

услуге саветовања у вези са задуживањем; услуге 

агенција за наплату дугова; депозити драгоцености; 

услуге плаћања електронским новчаником; 

електронски пренос виртуалних валута; услуге 

мењачница; финансијске анализе; услуге 

финансијске процене; финансијске консултације; 

финансијске услуге при царинском посредовању; 

финансијске евалуације; финансијска размена 

виртуалних валута; финансијско управљање; 

финансијско управљање исплатама надокнада за 

друге; финансијска истраживања; финансијско 

спонзорисање; финансијска процена интелектуалне 

својине; пружање финансијских информација; 

пружање информација о финансијама путем 

интернет странице; услуге финансирања; фискално 

процењивање; финансирање лизинга; финансирање 

лизинга; зајмови на рате; посредовање у осигурању; 

консултације о осигурању; услуге осигурања; 

пружање информација о осигурању; инвестирање 

средстава; позајмљивање уз заложно обезбеђење; 

финансирање зајмова; организовање новчаних 

прикупљања; онлајн банкарство; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; услуге фондова 

узајамне помоћи; процена некретнина; посредовање 

у промету некретнина; давање попуста трећим 

лицима у објектима кроз употребу чланских карти; 

убирање најамнине [станарине]; услуге исплате 

пензија; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; услуге берзанског посредовања; 

нотирање цена на берзи; услуге давања гаранције; 

издавање вредносних бонова; издавање путничких 

чекова; фидуцијарни послови; пружање услуга у вези 

са проверама усклађености са прописима.  

42  услуге контроле квалитета и аутентификације; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; рачунарско програмирање; изнајмљивање 

рачунара; саветовање о сигурности рачунара; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

дизајнирање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; саветодавне услуге из области компјутерске 

технологије; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; конвертовање 

података или докумената са физичких на 

електронске носаче; услуге кодирања податка; 

консултације о сигурности података; развој 

рачунарских платформи; умножавање рачунарских 

програма; електронско похрањивање података; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; саветовање у вези информационих 

технологија; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; инсталирање рачунарског софтвера; 

консултације о безбедности интернета; одржавање 

рачунарског софтвера; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; надгледање рачунарских 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/1a 

Intellectual Property Gazette  2021/1a 

52 ЗИС / RS / IPO 

 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; надгледање рачунарских система 

ради откривања кварова; платформа као услуга 

[ПааС]; софтвер у виду сервиса [СааС]; ажурирање 

рачунарског софтвера; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; хостован 

софтвер за проверу усклађености са прописима.  
 

(210) Ж- 2020-1866 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Немања Јоановић, Слога бр. 10,  

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Лаврнић, Интернационалних 

бригада 69, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 25.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црна, црвена, бела, тамно сива.  

(511) 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; 

услуге малопродаје, велепродаје, препродаје и 

распродаје робе, укључујући и продају путем интернета; 

све горе наведене услуге у вези са следећом робом: боје 

за тетоваже; сапуни, парфимерија, етерична уља; 

козметика, козметички производи од природних 

супстанци, козметички препарати за негу коже, 

козметичке маске, козметичке креме, креме за кожне 

производе, масти за козметичку употребу, лосиони за 

козметичку употребу; препарати за уклањање боје; 

препарати за бељење за козметичку употребу; препарати 

за заштиту коже (полирање); апарати за тетовирање; 

игле за тетовирање; електрични ручни уређаји за 

тетовирање; машине за козметичко тетовирање; 

неелектрични ручни уређаји за тетовирање.   

41  образовне услуге; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; припремање обуке; вођење радионица за 

обуку; изнајмљивање материјала за обуку; разонода; 

консултантске услуге које се односе на обуку и 

усавршавање; организовање и уређивање семинара, 

конференција, курсева обуке и даљег усавршавања.   

44  медицинска нега, одржавање хигијене и 

козметичка нега; тетовирање - услуге тетоваже; 

ласерско уклањање тетоважа; салони за тетовирање; 

козметички ласерски третман тетоважа.   
 

(210) Ж- 2020-1867 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Centar za ekologiju i održivi razvoj, 

 Корзо 15/13, 24000, Суботица, RS 

(540) 

JADARIT 

(511) 4  пчелињи восак.  

29  полен припремљен као храна.  

30  мед.  
 

(210) Ж- 2020-1868 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Национални истраживачко-образовни 

центар иновационих технологија у пољопривреди 

- Agro Campus- Темерин, Индустријска зона б.б., 

21235, Темерин, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.06; 06.19.01; 26.04.04; 26.04.13; 

27.05.01; 27.05.12; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.07  

(591) наранџаста, зелена, браон.  

(511) 1  ђубрива; пољопривредне хемикалије изузев 

фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида; 

супстрати за узгајање без земље; гени семена за 

пољопривредну производњу; тресетне подлоге за 

хортикултуру; препарати за пуњење шупљина на 

дрвећу [у шумарству]; хемијски препарати за 

димљење меса; млечни ферменти за прехрамбену 

употребу ; заштитна средства за цвеће.   
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4  електрична енергија.  

5  препарати за уништавање животињских штеточина; 

антипаразитске огрлице за животиње; купке за 

животиње [инсектициди]; дијететски додаци за 

животиње; протеински додаци исхрани за животиње, 

медицинска храна за животиње; инсектицидни шампони 

за животиње; масти за ветеринарску ветеринарску 

употребу; ензими као додатак исхрани; матичне ћелије 

за ветеринарске намене; дијагностички препарати за 

ветеринарску употребу; дијагностички препарати за 

медицинске или ветеринарске потребе; замрзнута-

сушена храна прилагођена за медицинске сврхе; додаци 

употребу;културе микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу; лосиони за ветеринарску 

употребу; лосиони за заштиту од отровних биљака; 

ветеринарски препарати и супстанце; ензими за исхрани; 

додаци исхрани за ветеринарске потребе; прополис за 

медицинску или терапеутску употребу; прополис за 

фармацеутску употребу; прополис као додатак исхрани; 

матични млеч за медицинске потребе; матични млеч за 

медицинску употребу; матични млеч као додатак 

исхрани; обрађени пчелињи полен за медицинску или 

терапеутску употребу; полен као додатак исхрани; 

пчелињи полен за употребу као дијететски додатак 

исхрани; млечни ферменти за фармацеутску употребу; 

млечни шећер за фармацеутске намене; млечни шећери 

[лактоза] за медицинску примену; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бадемово уље за употребу у 

фармацеутској индустрији; семе за вештачку оплодњу.  

7  гумене гусенице као делови гусеничара на 

пољопривредним машинама; машине за орање у 

пољопривреди; пољопривредне дизалице; 

пољопривредне машине; пољопривредне справе, 

осим ручних алата који се покрећу ручно; машине за 

сечење длаке на животињама; машине за прераду 

хране; инкубатори за јаја; индустријски роботи; 

сепаратори млека/павлаке; машине за производњу 

млечних производа; машине за млекарство.  

9  теретна вага за возила или животиње; електронске 

огрлице за дресуру животиња; инкубатори за културе 

бактерија; мерне сонде за научне сврхе; соларне 

плоче; лабораторијске пипете; лабораторијске 

посуде; лабораторијске центрифуге; апарати за 

ферментацију [лабораторијски]; дестилацијске 

посуде за лабораторијске експерименте; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

лабораторијски роботи; роботи за наставу.  

10  инструменти за давање тврдих лекова 

животињама; ветеринарски апарати и инструменти; 

ветеринарски уређаји.  

11  машине за наводњавање у пољопривреди; 

електрични уређаји за прављење јогурта; 

лабораторијски горионици.  

29  животињска маст за исхрану; животињска 

мождина, срж, за исхрану; животињско млеко; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; замене за јаја; јаја; јаја у праху; месо; 

живина, која није жива; месо, риба, живина и 

дивљач; јестиво цвеће, сушено; конзервирано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; млеко и 

млечни производи; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; сурутка; млеко у праху; путер; семенке, 

припремљене.  

31  живе животиње; животињска менажерија; 

животињска храна на бази млека; каша од мекиња за 

исхрану животиња; корење за исхрану животиња; креч 

за животињску исхрану; отпади од дестилације за 

животињску конзумацију; препарати за товљење 

животиња; сламнате простирке за животиње; стајска 

храна за животиње; храна за јачање животиња; храна и 

пића за животиње; сточна храна; пшеница; пшенична 

трава [биљке]; семе пшенице; воће, свеже; семе траве; 

трава, природна; зрневље [житарице]; ланено семе за 

исхрану животиња; семе за животињску конзумацију; 

семе за пољопривредне потребе; семе за потребе 

хортикултуре; семе за садњу; семење; биљке; саднице; 

квасац за исхрану животиња; подлоге за животиње; 

кукуруз; сламене простирке; брашно за животиње; риба, 

жива; винова лоза; препарати за живину носиље; 

живина, жива; храна за преживање за животиње; 

пшеничне клице за исхрану животиња; ланено брашно 

[сточна храна]; храна за птице; јестиво цвеће, свеже; 

природне биљке и цвеће; зобена крупица за живину; 

свеже поврће; семе житарица, непрерађено; семенске 

клице за ботаничке сврхе; руже; јаја за узгој, оплођена.  

35  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 

изложби цвећа и биљака за пословне потребе или 

потребе оглашивања; анализе цена и трошкова; 

помоћ и саветовање који се односе на пословно 

управљање и организацију; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

пословним организовањем;  професионалне пословне 

консултације; организовање сајмова; изнајмљивање 

продајних штандова;  

39  дистрибуција електричне енергије; испорука цвећа.  

40  клање животиња; производња електричне 

енергије; прерада отпада и ђубрета.  

41  настава, обука; образовне услуге; практична настава 

[обука путем демонстрације]; пружање услуга у области 

образовања; испити из области образовања; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; организовање и вођење 

образовних догађаја; организовање и вођење образовних 

курсева; организовање и вођење образовних семинара; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење конгреса; организовање изложби за културне или 

образовне потребе.  
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42  пружање научних информација, савета и 

консултација које се односе на смањење емисије 

угљеника; услуге научних лабораторија; научна 

истраживања; истраживање и развој нових производа 

за друге; биолошка истраживања; истраживање у 

области заштите животне средине; саветовање у вези 

са штедњом енергије; контрола квалитета; 

технолошка истраживања; научна истраживања која 

се спроводе уз помоћ база података; научна 

истраживања на пољу генетике; научна истраживања 

на пољу генетичког инжењеринга; научна 

истраживања у области обновљиве енергије.  

43  пансион за животиње.  

44  изнајмљивање опреме за пољопривреду; ваздушно 

и површинско прскање ђубривима и другим 

пољопривредним хемикалијама; ваздушно 

распршивање ђубрива; уништавање корова у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

уништавање паразита, истребљење штеточина и 

уништавање корова за пољопривредну, хортикултуру и 

шумарство; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; услуге 

сузбијања штеточина у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству; баштованство; узгој 

животиња; услуге оплодње и узгоја животиња; 

ветеринарска помоћ; услуге неге биљака; услуге неге 

животиња; аранжирање цвећа; уређивање вртова; 

уређивање и одржавање вртова; уређивање травњака; 

пејзажна архитектура.  
 

(210) Ж- 2020-1870 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Premium Pharma DOO Novi Sad, Булевар 

Патријарха Павла бр. 16а, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Невена Тепавац, Булевар ослобођења 

бр. 78, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.21; 05.05.20; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.05; 29.01.08  

(591) сива, љубичаста.  

(511) 3  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

немедицински сапуни; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; немедицинска средства за чишћење зуба.   

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.   

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2020-1872 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Никола Зорое and Небојша Стојановић, 

Генерала Жданова 32/22, Београд, RS i Господар 

Јованова 052, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.01; 04.05.01; 05.09.03; 26.04.14; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црна, окер, браон.   

(511) 30  кафа, чај, какао, шећер, кромпир, кромпир и 

производи од кромпира, хлеб, пециво, со, сенф; 

сирће, сосови (као додаци); зачини.  

32  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(210) Ж- 2020-1873 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Pinokio DOO, Жртава Фашизма 23,  

31230, Ариље, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.07; 26.01.05; 26.01.18; 26.01.21; 27.05.22; 

27.05.24; 29.01.14  
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(591) бела, ројал плава, жарко црвена и светло сива.   

(526) PNK = Pinokio Nenad Kovačević  

(511) 23  конци за шивење за текстилну употребу.   

35  услуге велепродаје везане за конац; услуге 

велепродаје конца; услуге малопродаје везане за конац.   
 

(210) Ж- 2020-1874 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Александар Илић, Радована Маринковића бр. 

54, 11460, Шиљаковац, Барајево, RS 

(740) Тодор Милошевић, Војводе Миленка 42/7, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 27.01.05; 27.01.25; 27.05.11; 27.05.17  

(511) 7  млинови за кафу, електрични; аутоматске 

машине за продају; аутомати, електрични, за 

издавање пића или хране.  

11  аутоматске инсталације за прављење кафе; 

бежични електрични кафе апарати; бежични кафе 

апарати, електрични; електричне посуде за припрему 

кафе; електрични апарати за еспресо кафу; електрични 

апарати за кафу за кућну употребу; електрични 

апарати за кување кафе; електрични апарати за 

прављење кафе; електрични апарати за чај и кафу; 

капсуле за кафу, празне, за електричне апарате за 

кафу; машине за кафу, електричне; пекачи кафе, 

електрични; посуде за припрему кафе, електричне; 

справе за пржење кафе; филтери за кафу, електрични; 

филтери за кафу, који нису од папира, који се користе 

као делови електричних машина за кафу.   

30  еспресо кафа; инстант кафа; кафа; кафа без 

кофеина; кафа, чај, какао и вештачка кафа; кафа, чај, 

какао и замена кафе; кувана кафа; ледена кафа; 

млевена кафа; непржена кафа; ароме за кафу; готови 

напици на бази кафе; готови напици од кафе; 

екстракти кафе; замене за кафу; замене за кафу на 

бази цикорије; инстант мешавине за кафу; капсуле 

кафе, напуњене; капсуле с кафом, пуне; кесице за 

посуде за филтрирање кафе, пуне; напици на бази 

кафе који садрже млеко; напици од кафе; пића на 

бази кафе; пића од кафе са млеком; посуде за 

филтрирање млевене кафе, пуне; пржена зрна кафе; 

хладни напици на бази кафе; афогато [напици на 

бази кафе која садрже сладолед].   

35  услуге малопродаје и велепродаје за електричне 

машине и апарате; услуге велепродаје прехрамбених 

производа; услуге велепродаје у вези са 

прехрамбеним производима; услуге малопродаје 

прехрамбених производа; услуге малопродаје у вези 

са прехрамбеним производима; услуге онлајн 

велепродаје прехрамбених производа; услуге онлајн 

малопродаје прехрамбених производа; услуге 

велепродаје везане за прехрамбене производе; услуге 

малопродаје везане за прехрамбене производе; 

изнајмљивање аутомата за продају; услуге продајних 

аутомата; услуге велепродаје везане за кафу; услуге 

велепродаје кафе; услуге велепродаје у вези са 

кафом; услуге малопродаје везане за кафу; услуге 

малопродаје и велепродаје за кафу; услуге 

малопродаје и велепродаје за чај, кафу и какао; 

услуге малопродаје кафе; услуге малопродаје у вези 

са кафом; услуге онлајн велепродаје кафе; услуге 

онлајн малопродаје кафе.   

43  достављања кафе у канцеларије као кетеринг 

услуга; кафићи; пружање хране и пића у интернет 

кафеима; сервирање хране и пића у интернет 

кафеима; сервирање чаја, кафе, какаа, газираних 

пића и воћних сокова; услуге барова који служе 

првенствено кафу и чајеве; услуге кафеа; услуге 

кафе-ресторана и кафетерија; услуге кафетерија; 

услуге кафића; услуге кафића и кафетерија; услуге 

кафића и снек-барова; услуге кафића, кафетерија и 

ресторана; изнајмљивање барске опреме; пружање 

услуга барова; услуге барова; услуге барова и 

бистроа; услуге барова и коктел барова; услуге 

барова који служе првенствено кафу и сокове; 

изнајмљивање уређаја за дељење топлих и хладних 

напитака, осим продајних аутомата.   
 

(210) Ж- 2020-1875 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Предраг Белош, Арсенија III Чарнојевића 28, 

23305, Мокрин, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.06; 04.05.11; 05.11.15; 27.05.09; 27.05.13  

(511) 31  јечам; овас (зоб); пшеница; слад за варење и 

дестилацију; хмељ.  
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32  але пива; але квасац Ј12082; ароматизована вода; 

ароматизована пива; безалкохолна пива; безалкохолна 

пића; безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни приправци за 

прављење напитака; воћни сокови; екстракти слада за 

производњу жестоких пића; екстракти хмеља за 

производњу пива; индијска светла пива [ИПА пива]; 

јечмено вино [пиво]; квас; коктели на бази пива; 

комплети за производњу пива који садрже екстракте 

слада, хмељ, посебне житарице и пивски квасац; 

концентрати за прављење воћних напитака; лагер 

квасац; лагер квасац за производњу пива; лагер пиво; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; 

нискоалкохолно пиво; пиво; пивски квасац; пивски слад; 

пића на бази пива; портер [пиво]; посебне житарице у 

производњи пива; пшенично пиво; светла але пива; 

сладно пиво; сладовина; спортска пића.   

33  алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која 

садрже воће; бренди; вино; виски; водка; 

дестилована алкохолна пића на бази житзарица; 

дестилована пића; жестока алкохолна пића 

(дестилована).  
 

(210) Ж- 2020-1877 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) CRZPTONITE DOO BEOGRAD, 

Мештровићева 9/5, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 18.01.07; 25.07.05; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04 

(591) тиркизно зелена, плава.  

(511) 39  транспортне услуге; паковање и скалдиштење 

робе; организовање путовања; превоз аутомобилом; 

превоз путника; такси превоз; услуге заједничког 

коришћења аутомобила (као шеринг); услуге заједничког 

путовања аутомобилом (карпулинг).  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; настава; обука; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење радионица (обука); обука (тренирање); 

практична настава (обука путем демонстрације); 

пренос знања и искуства (обучавање); 

професионално усмеравање (саветовање у вези са 

образовањем или обуком); пружање услуга у области 

образовања.  

(210) Ж- 2020-1878 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Марко Кусовац, Палмира Тољатија 19,  

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Владан Стоиљковић, Македонска 19/7, 

Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 19.13.21; 27.03.11; 27.03.15; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.14  

(591) зелена, црна, љубичаста, бела.  

(511) 3  ароматична есенцијална уља; етерична уља; 

етеричне есенције.  

5  биљни чајеви.  

29  хладно цеђена уља.  
 

(210) Ж- 2020-1880 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 05.03.14; 24.01.09; 24.01.10; 24.01.15; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.14  

(591) тамно црвена, светло црвена, бела, црна, жута.  

(511) 41  образовне услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1881 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

Maple Bear  

(511) 41  образовне услуге.  
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(210) Ж- 2020-1882 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.16; 05.03.14; 24.01.09; 24.01.10; 

24.01.15; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.14  

(591) тамно црвена, светло црвена, бела, црна.  

(511) 41  образовне услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1883 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.16; 05.03.14; 09.01.23; 26.01.15; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) светло браон, пешчано браон, црвена, бела, црна.  

(511) 41  образовне услуге.  

43  чување и нега деце предшколског узраста и беба 

у центрима за дневну негу.  
 

(210) Ж- 2020-1885 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224, Врчин, RS 

(540) 

YUCATAN 

(511) 1  ђубрива.  

5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1886 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б, 11224, 

Врчин, RS 

(540) 

СЕЛЕКТОР 

(511) 1  ђубрива.  

5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1887 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

BROKER 

(511) 1  ђубрива.  

5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1889 (220) 27.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д. , Ресавска 23, 11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.02; 26.04.09; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно црвена, светло црвена, наранџаста, жута, 

плава, тиркизна, бела.  

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 
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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- 2020-1890 (220) 26.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Privredno dru[tvo ya proiyvodnju ;okolade, 

bombona I peciva Pionir d.o.o., Пожешка 65б, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.22; 09.01.10; 26.01.02; 26.01.18; 

27.05.13; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07  

(591) црвена, бела, браон, црна, бордо.  

(511) 30  млечна чоколада.  
 

(210) Ж- 2020-1892 (220) 28.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Blue Box Toy Factory Limited, Room 1203, 

12/F, East Ocean Centre, 98 Granville Road, Tsim Sha 

Tsui East, Kowloon, HK 

(740) Благоје Кондић, Кнеза Милоша 6/7,  

11000, Београд 

(540) 

INFANTINO 

(511) 10  глодалице (без играчака); прстенови за 

правилно ницање зуба; цуцле за бебе; флашице за 

храњење; масажери за десни беба; столице са 

отвором за уметање ноћне посуде.   

20  љуљалица за бебе (намештај); кревеци; седиште 

за децу за кола; високе столице; корпа за бебе 

(намештај); неметалне сигурносна капија за бебе, 

децу и љубимце (намештај); неметална степеник-

столица; преносива седишта за купатило; преносива 

седишта за бебе за употребу у кадицама на 

надувавање; јастуци за позиционирање бебине главе 

док спава за немедицинску или нетерапеутску 

употребу; јастуци за позиционирање бебине главе 

док спава за немедицинску или нетерапеутску 

употребу, нарочито подупирачи док беба спава; 

играоница (намештај); подметачи за пресвлачење 

беба; кревети са оградом за бебе; штитници за дечије 

кревеце, осим постељине; потпорни ја ступци за 

главу бебе; шеталице за бебе; простирке за оградице 

за децу; оградице за бебе.   
 

(210) Ж- 2020-1893 (220) 28.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) FTT d.o.o., Сметанина 9, 11040, Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 12.03.01; 12.03.04; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) 11  туш главе; туш ручице.  
 

(210) Ж- 2020-1894 (220) 28.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Shenzen Eigate Technology Co., Ltd., Floor 1-4, 

Building 3, No. 14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, 

Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province China, CN 

(740) Адвокат Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35, 

11070, Нови Београд 

(540) 

aspire 

(511) 34  eлектронске цигарете; течни раствори за 

електронске цигарете; кутије за цигарете, табакере; 

раствори течног никотина за употребу у 

електронским цигаретама; електронске цигаре; 

ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; орални вапоризатори за 

пушаче; електронске цигарете за употребу као 

алтернатива традиционалним цигаретама; 

електронске наргиле; електронске луле; кутије 

(табакере) за електронске цигарете.  
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(210) Ж- 2020-1895 (220) 29.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE 

I INŽENJERING GLOBAL ENGINEERING 

TECHNOLOGIES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, Палмира Тољатија 

5, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена-CMYK: 9,99,96,1, RGB 217,34,42, 

#D9222A; тамно сива-CMYK 73m 67,67,85, RGB 

11,11,9, #0B0B09  

(511) 42  дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; софтвер у виду 

сервиса; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; саветовање у вези информационих 

технологија; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије.  
 

(210) Ж- 2020-1896 (220) 28.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) THE FUN & FIT COMPANY d.o.o. Beograd, 

Батајнички пут 12, 11080, Земун, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06 

(591) бела, црвена.  

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; кикирики припремљен.  
 

(210) Ж- 2020-1897 (220) 28.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) THE FUN & FIT COMPANY d.o.o. Beograd, 

Батајнички пут 12, 11080, Земун, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; кикирики припремљен.  
 

(210) Ж- 2020-1898 (220) 29.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) GOLDFOOD 2020 DOO BEOGRAD, 

Ослобођења 39б, 11090, Београд-Раковица, RS 

(740) Ивана Кеkић, адвокат, Чингријина 11/5а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.15; 26.04.13; 26.04.18; 26.04.24; 

26.11.12; 27.05.17; 29.01.13  

(591) црна, бела, златна (три тона жуте) по CMYK: C 

24% M39% Y95% K3% C0% M19% Y 44% K0%, C 

7% M4% Y66% K0%.  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; дезинфекциона средства.   

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње.   
 

(210) Ж- 2020-1899 (220) 28.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Сенћански пут 75, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.01.25; 27.05.10; 27.05.19; 27.05.24 

(511) 4  дрвени брикети; брикети за сагоревање; 

мешавина испарљивих горива; восак карнауба палме; 

цересин восак; угаљ; тресет (горива); горива; масти 

за обућу; восак (непрерађен); восак за ремење; восак 
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за осветљавање; индустријски восак; кокс; минерална 

горива; масти за ремење; масти за производе од коже; 

индустријске масти; уља за уклањање оплате 

(грађевинска); говеђи лој; препарати за уклањање 

прашине; уља за осветљавање; гел за осветљавање; 

гориво за осветљавање; уље за подмазивање; бензин; 

нафтни етар; лигроин; фитиљи за свеће; желе од 

петролеја за индустријску употребу; дизел уље; гасно 

уље; плинско гориво; плинско уље; графит за 

подмазивање; уља од угљеног катрана; угљена нафта.  
 

(210) Ж- 2020-1901 (220) 30.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Div lek d.o.o., Ристе Стафановића 23а,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 05.03.13; 05.05.20; 19.03.03; 26.01.01; 

26.01.05; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.14  

(591) црна, зелена, наранџаста, жута.  

(511) 5  дијететски производ.  
 

(210) Ж- 2020-1902 (220) 30.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Div lek d.o.o., Ристе Стафановића 23а,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 19.03.03; 24.01.03; 24.01.25; 26.04.18; 

26.11.12; 27.05.01; 29.01.14  

(591) црна, плава, наранџаста, црвена.  

(511) 5  дијететски производ.  
 

(210) Ж- 2020-1903 (220) 30.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) C&A AG , c/o COFRA Holding AG, 

Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

RAINTEX 

(511) 18  кожа и имитације коже и роба направљена 

од поменутих материјала која није обухваћена 

другим класама, наиме пртљаг, актен ташне, 

ранчеви, школске торбе, торбе за куповину, 

неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за 

плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте 

ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле 

(етуи) за визит карте, футроле за кључеве, 

козметичке торбице (празне); животињска кожа, 

крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе; 

кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка опрема и седларска роба.  

25  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2020-1904 (220) 30.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Сузана Топаловић, предузетник Самостална 

угоститељска радња CICIBELO, Занатлијска 14, 

Шабац, RS 

(540) 

Devojačka pljeskavica 

Девојачка пљескавица 

(511) 29  пљескавица.  
 

(210) Ж- 2020-1906 (220) 30.10.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) 2. MAJ DOO NOVI PAZAR, Авној-а 2, 36300, 

Нови Пазар, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.05  

(591) љубичаста, зелена.  

(511) 6  метални материјали за грађевинско 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

мали метални гврожђарски производи; блиндирана 

метална врата; метални граничници за врата; металне 

шарке за врата; плоче; резе.  
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19  брата неметална; панели за врата, неметална; 

рамови за врата; кућишта за врата; блиндирана 

неметална врата; хармоника врата; паркетне подне 

даске; подне дрвене даске; подне плочице, 

неметалне; дрвене летвице за облагање; преклопна 

врата, која нису метална; дрво полупрерађено; дрвна 

грађа; прерађено дрво; дрво за израду кућних 

потрепштина; дрвене подлоге за поплочавање; 

фурнирано дрво; дрвени панели; кровни покривачи, 

неметални; прозори неметални; подови, неметални; 

рамови за прозоре, неметални; рамови за врата, 

неметални; плочице, неметалне за грађевине; 

степеништа неметална.  

27  теписи, асуре, простирке и отирачи, линолеум и 

други материјали за покривање подова; прекривачи 

за зидове, нетекстилни.   
 

(210) Ж- 2020-1907 (220) 02.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) KRUNATEKS DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU, PROMET ROBE I USLUGE, 

KRALJEVO, Адрани 234 В, 36000, Крaљево, RS 

(740) Адвокат Божидар Стакић, Херцеговачка 

14б/13.01, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 24.09.07; 26.01.16; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.03; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) кармин РГБ: 153/20/38, ЦМYК: 8/100/81/38, 

зелена: РГБ: 220/227/133, ЦМYК: 20/0/60/0, розе 

РГБ: 246/179/182, ЦМYК: 0/40/20/0, бела, црна. 

(511) 23  пређа и конац, за текстилну употребу.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике.  

26  чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и 

врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; 

вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса.  
 

(210) Ж- 2020-1908 (220) 02.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Varian Medical Systems, Inc., 3100 Hansen 

Way, 94304, Palo Alto, California, US 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,  

11090, Београд 

(540) 

VARIANTHINK 

(511) 41  организовање и припремање семинара, 

конференција, симпозијума, интернет курсева, размена 

информација путем семинара, конференција, 

симпозијума, интернет курсева и пратећих wеб 

дискусија, и обука у области истраживања канцера, 

терапије зрачењем, онкологије, интервентне онкологије, 

срчане радио аблације и коришћења клиничких апарата, 

софтвера и уређаја везаним за ове области; организација 

и управљање изложбама у образовне сврхе; образовне 

услуге, и то услуге подучавања и обуке путем часова, 

семинара, радионица и пратећих wеб дискусија у 

области истраживања канцера, терапије зрачењем, 

онкологије, интервентне онкологије, срчане радио 

аблације и коришћења клиничких апарата, софтвера и 

уређаја везаним за ове области; објављивање текстова 

укључујући објављивање истих на интернету, и то 

објављивање текстова у области истраживања канцера, 

терапије зрачењем, интервентне онкологије, срчане 

радио аблације, хируршке онкологије и коришћења 

клиничких апарата, софтвера и уређаја везаним за ове 

области; издавање и уређивање књига, техничких 

докумената и периодичних издања; услуге обуке у 

области рада и коришћења медицинских и хируршких 

апарата, инструмената и опреме и повезаног софтвера; 

услуге обуке у области рада и коришћења рендген 

апарата и инструмената, апарата и инструмената за 

медицинска снимања и апарата и инструмената за 

снимања ради испитивања без разарања; обука за 

компјутерско образовање; услуге обуке у области 

истраживања канцера, терапије зрачењем, интервентне 

онкологије, хируршке онкологије, срчане радио аблације 

и коришћења клиничких апарата, софтвера и уређаја у 

вези са овим областима; услуге обуке у области 

планирања, управљања и пружања фармацеутских 

терапија; услуге обуке у области фармацеутских 

производа за лечење канцера; непословне стручне 

смернице у области медицинских, терапеутских, радио-

хируршких и радио-терапијских техника, уређаја, 

апарата и опреме.  
 

(210) Ж- 2020-1909 (220) 02.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PMI Nutrition International, LLC, 4001 Lexington 

Avenue North , Arden Hills, Minnesota 55126, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AMBITINE 
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(511) 5  медицинска храна за животиње; адитиви за 

храну за животиње; додаци за храну за животиње; 

витамини за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1910 (220) 02.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) PMI Nutrition International, LLC, 4001 Lexington 

Avenue North , Arden Hills, Minnesota 55126, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AVARIT 

(511) 5  медицинска храна за животиње; адитиви за 

храну за животиње; додаци за храну за животиње; 

витамини за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1921 (220) 03.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) 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) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; производи од 

дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(210) Ж- 2020-1922 (220) 02.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) DAIBAU SISTEM DOO NOVI SAD, Словачка 

20, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Ненад Зечевић, Војвођанских бригада 

15, 21000, Нови Сад 

(540) 

DAIBAU 

(511) 35  пословно управљање и организационо 

саветовање; услуге посредовања у трговини; 

истраживање тржишта; маркетиншка истраживања; 

пословна истраживања; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржишта; 

услуге пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; рекламирање, консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; он-лајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; циљни 

маркетинг; услуге упоређивања приликом куповине; 

услуге стратегије брендирања; услуге статистичке 

анализе и извештавања за пословне сврхе; услуге 

саветовања у вези са рекламирањем и пословним 

управљањем; услуге саветовања у вези са набавком 

робе и услуга; услуге саветовања у вези са 

маркетингом; услуге саветовања из области привреде 

у вези са маркетиншким активностима и покретањем 

нових производа; услуге руковођења продајом; 

услуге рекламирања преко Интернета; услуге 

рекламе и маркетинга; услуге процене бренда; услуге 

промотивног маркетинга; услуге промотивне продаје 

ради подстицања потенцијалних купаца да купују 

производе других; услуге промотивне продаје 

производа; услуге праћења тржишта; услуге праћења 

конкуренције; услуге пословног управљања и 

консултација; услуге пословног управљања, 

администрације и информисања; услуге пословног 

саветовања које се односи на рекламирање; услуге 

пословног саветовања које се односи на маркетинг; 

услуге пословног саветовања и информисање; услуге 

пословног посредовања и саветовања у области 

продаје производа; услуге пословног посредовања и 

саветовања; услуге пословног информисања и упити; 

услуге пословног информисања за предузећа; услуге 

планирања за оглашавање; услуге он-лајн 

малопродаје ручног прибора који се користи у 

грађевинарству; услуге он-лајн малопродаје ручног 

алата који се користи у грађевинарству; услуге 

оглашавања на интернету; услуге малопродаје у вези 

са расхладним уређајима; услуге малопродаје у вези 

са расветним уређајима; услуге малопродаје у вези са 

ручним алатом за грађевинарство; услуге 

малопродаје у вези са ручним прибором за 

грађевинарство; услуге малопродаје у вези са 

санитарним инсталацијама; услуге малопродаје у 

вези са санитарном опремом; саветовање из области 

пословних истраживања; руковођење пословним 

пројектима за друге; пословни маркетинг; пословни 

развој; пословни савети и информације; пословни 

савети и саветовање; пословни упити и истраживања; 

пословно и маркетиншко истраживање; пословно 

планирање; пословно саветовање; маркетиншке и 

промотивне услуге; интернет маркетинг.  

37  изолација грађевина; рушење грађевина; заштита 

грађевина од влаге; грађевински надзор; 

изнајмљивање грађевинске опреме; консултације о 

грађењу; изнајмљивање машина за ископавање 

[багера]; зидарство; изградња и одржавање цевовода; 
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инсталирање и одржавање пећи; одржавање базена за 

пливање; уградња прозора и врата; асфалтирање; 

асфалтирање/поплочавање; асфалтирање путева; 

багерски радови; водоинсталатерске услуге; 

грађевинске услуге, наиме, асфалтирање; 

грађевинске услуге, наиме, бетонирање; грађевинске 

услуге, наиме, ископавање; грађевинске услуге, 

наиме, поравнања; грађевинске услуге, наиме, 

припремање подлоге; грађевинске услуге, наиме, 

чишћење локације; грађевинске услуге у области 

земљаних радова; eлектроинсталацијске услуге; 

замена опека и поновна изградња пећи; заптивање и 

свлачење слојева путева; заптивање плочника; 

заптивање путева; заштита од корозије; зидарске 

услуге; изградња зграда; изградња ентеријера зграде; 

изградња енергетски ефикасних зграда и 

конструкција; изградња зграда и других 

конструкција; изградња зграда по наруџбини; 

изградња зграда, путева, мостова и брана; изградња 

зимских вртова и стакленика; изградња и одржавање 

зграда; изградња и одржавање комплекса зграда, 

стамбених зграда, стамбених објеката, 

комерцијалних зграда, трговачких центара, 

пословних зграда и паркинга; изградња и одржавање 

кућа за одмор, кампова за одмор, привременог 

смештај а, хотела и хотелских смештај а; изградња и 

подизање изложбених штандова, позорница и 

кабина; изградња и поправка зграда; изградња и 

поправка зграда и других конструкција; изградња и 

поправка кућа; изградња и поправка стамбених 

зграда и кућа; изградња и реновирање зграда; 

изградња и реновирање зграда и других 

конструкција; изградња и реновирање мостова; 

изградња канализационих система; изградња 

комерцијалних зграда; изградња комерцијалних 

центара, стамбених зона и производних погона; 

изградња конструкција за производњу природног 

гаса; изградња конструкција за производњу сирове 

нафте; изградња конструкција за складиштење 

природног гаса; изградња кућа по наруџбини; 

изградња, одржавање и поправка преносивих и 

монтажних зграда; изградња, одржавање и поправка 

система за топлотну изолацију; изградња, одржавање 

и реновирање зграда; изградња, одржавање и 

реновирање некретнина; изградња по наруџбини и 

реновирање зграда; изградња, поправка и одржавање 

зграда; изградња, поправка и одржавање зграда, и 

пружање информација о томе; изградња пословних 

зграда; изградња тераса; изградња цевовода; 

изградња челичних констукција; изнајмљивање 

грађевинске опреме, мешалица за бетон, пумпи за 

бетон и кранова; изнајмљивање грађевинских 

машина и алата; изнајмљивање грађевинских 

машина и уређаја; изнајмљивање грађевинских 

машина и уређаја и пружање информација о томе; 

изнајмљивање грађевинских скела, радних и 

грађевинских платформи; изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме]; изолација спољних зидова; 

изолација унутрашњих и спољних зидова, плафона и 

кровова; инсталација, одржавање и поправка апарата за 

контролу температуре; инсталација, одржавање и 

поправка уређај а за електронску регулацију; 

инсталирање и поправљање расхладне опреме; 

конструисање; консултантске и информативне услуге у 

вези са изградњом; консултантске услуге у вези са 

изградњом зграда; консултовање у вези са изградњом 

стамбених и грађевинских конструкција; консултовање у 

вези са надзором грађевинских радова; кречење зграда; 

кречење и малтерисање унутрашњих и спољашњих 

зидова; кречење кућа; крпљење котлова; лакирање; 

малтерисање; малтерисање и кречење ентеријера зграда; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; монтажа и 

поправка цевовода; монтажа машина; монтирање скела; 

надзор над рушењем зграда; надзор реконструкције 

зграда; надзор реновирања зграда; одржавање зграде; 

одржавање и поправка инсталација за грејање; 

одржавање санитарних инсталација; поправка 

електричних апарата; поправка грађевинске опреме; 

поправка зграда; постављање изолације зграде; 

постављање изолационих материјала; постављање 

изолационих материјала у 'зградама, на крововима и 

конструкцијама; постављање изолационог стакла у 

зимским вртовима, на прозорима, вратима и 

сгакленицима; уградња и одржавање санитарних уређаја; 

уградња и одржавање система за грејање; уградња и 

одржавање соларних термалних инсталација.   

42  саветовање из области архитектуре; истраживања 

у области грађевинских конструкција; истраживања 

у области заваривања; грађевинско пројектовање; 

архитектонске услуге; вођење студија техничког 

пројектовања; дизајн ентеријера (уређење 

унутрашњег простора); стилизација (индустријски 

дизајн); унутрашњи дизајн; архитектонска 

истраживања; архитектонске и инжењерске услуге; 

архитектонске услуге пројектовања зграда; 

архитектонске услуге пројектовања зграда са 

канцеларијским просторима; архитектонске услуге 

пројектовања индустријских зграда; архитектонске 

услуге пројектовања малопродајних простора; 

архитектонске услуге пројектовања пословних 

зграда; архитектонске услуге пројектовања 

трговачких центара; архитектонске услуге у вези с 

уређењем земљишта; архитектонски дизајн; 

архитектонски дизајн луксузних кондоминијума; 

архитектонски дизајн породичних кућа; 

архитектонско планирање; дизајн ентеријера и 

екстеријера зграда; консултантске и информативне 

услуге које се односе на архитектуру и 

инфраструктуру информационе технологије, 

саветовање у вези са дизајном; саветовање у области 

архитектонског дизајна; управљање архитектонским 

пројектима; услуге израде грађевинских нацрта.  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/1a 

Intellectual Property Gazette  2021/1a 

64 ЗИС / RS / IPO 

 

(210) Ж- 2020-1924 (220) 03.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku, Tokyo, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.01; 03.07.16; 25.07.02; 25.07.25; 27.05.10; 

27.05.22; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, сива.  

(511) 34  Дуван, било да је прерађен или непрерађен; 

дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно 

увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете, 

електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за 

ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете и шибице.   
 

(210) Ж- 2020-1926 (220) 03.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04  

(591) тамноплава, зелена, розе и бела.  

(511) 1  хемијски производи.  

3  козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за чишћење зуба; пасте за зубе; 

парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу; 

препарати за чишћење, средства за бељење.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.    

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад.  

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.    

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе или животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1927 (220) 03.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,  

11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.03; 26.03.23; 26.07.09; 27.01.25; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, розе и бела.   

(511) 1  хемијски производи.  

3  козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за чишћење зуба; пасте за зубе; 

парфимерија; етарска уља; сапуни; лосиони за косу; 

препарати за чишћење, средства за бељење.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

помоћна лековита средства; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди. 
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10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; вештачки удови очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски и помоћни уређаји за особе 

са инвалидитетом; апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад. 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. 

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе или животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1929 (220) 04.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

BIJI 

(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- 2020-1930 (220) 04.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

NENA 

(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- 2020-1931 (220) 04.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

Партнерс о.а.д., Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

ALVA 

(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 
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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- 2020-1933 (220) 04.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) Електронски портал д.о.о. Београд, 

Карађорђева 89, Београд-Стари град, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.04; 27.05.17  

(591) плава- C:100 M:100 Y:39 K:42, црвена- C:16 

M:100 Y:77 K:7.  

(511) 38  слање порука, емитовање телевизијских 

програма, емитовање видео садржаја путем you tube 

и других канала, услуге новинских агенција, 

комуникација преко рачунарских терминала, пренос 

порука и слика посредством рачунара, пренос 

електронске поште, комуникација преко мреже 

оптичких влакана, сателитски пренос, услуге 

електронског билтена [телекомуникационе услуге], 

обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном рачунарском мрежом, обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи, 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама, providing internet chatrooms 

форуми [причаонице] на друштвени м мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 

пренос дигиталних датотека, бежично емитовање, 

стриминг [проток] података, пренос видео садржаја 

на захтев.   
 

(210) Ж- 2020-1935 (220) 04.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8,  

1202 Geneva, CH 

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

11040, Београд 

(540) 

LD COMPACT 

(511) 34  дуван, било да је прерађен или непрерађен; 

дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно 

увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете, 

електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за 

ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете и шибице.   
 

(210) Ж- 2020-1936 (220) 04.11.2020. 

(442) 15.01.2021. 

(731) VERITAS GROUP DOO, Јасички пут 35Е, 

37000, Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.04 

(591) плаво-бела боја.   

(511) 25  женске чарапе; чарапе које упијају зној; 

чарапе и плетена трикотажа; кратке чарапе; женске 

најлонске чарапе, трико.  
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