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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 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Indication to the effect that the mark is a collective 

mark, a certification mark or a guarantee 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- 2021-1455 (220) 24.08.2021. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) INAT BREWERY d.o.o. Beograd,  

Душана Дамјановића 49, 11000, Београд, RS 

(740) Никола Урошевић, адвокат, Кнеза од 

Семберије 16, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 03.03.02; 03.03.15; 03.03.24; 26.01.13; 

26.01.15; 26.01.17; 26.01.22; 27.05.01  

(511) 29  кобасице.  

32  пиво.  
 

(210) Ж- 2022-887 (220) 18.05.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Narodno delo d.o.o. Beograd, Кнез Михајлова 33, 

11000, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 28.05.00  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; укључујући и 

књиге, подупираче за књиге, траке за везивање 

[књиговезачке], књиговезачки материјал, 

књиговезачке корице, књиговезачке конопце, 

обележиваче за књиге, маркере за књиге, заштитне 

странице за књиге, периодичне публикације, новине, 

магазине, билтене, памфлете и брошуре.  

 

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословање; канцеларијски послови; укључујући и 

објављивање рекламних текстова, рекламирање, услуге 

односа са јавношћу, рекламирање преко телевизије, 

обраду текста, услуге претплате на новине за друге, 

прикупљање информација у компјутерске базе података, 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, услуге 

праћења штампе, презентација производа путем 

комуникације у сврху продаје на мало, административна 

обрада наруджбеница за куповину, услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе, производња 

рекламних филмова, пружање пословних информација 

путем веб страница, циљни маркетинг, услуге односа са 

медијима, услуге корпоративне комуникације.  

38  услуге телекомуникација, укључујући и комуникације 

мобилним телефонима; комуникације преко рачунарских 

терминала; пренос порука и слика посредством рачунара; 

комуникација преко мреже оптичких влакана; услуге 

електронских књига [телекомуникацијоне услуге]; 

форуме [причаонице] на друштвеним мрежама; пренос 

дигиталних датотека; пружање услуга онлајн форума; 

стриминг [проток] података.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; укључујући и издавање 

књига, издавање електронских књига, издавање аудио 

књига, онлајн издавање електронских књига и часописа, 

електронско издаваштво, изнајмљивање читача 

електронских књига. 
 

(210) Ж- 2022-1170 (220) 16.06.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Alma Lasers Ltd, 14 Halamish St., POB 3021, 

Caesarea Industrial Park, Caesarea, IL 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 15.09.25; 19.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.14  

(591) црна, бела, црвена, црвена  

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки удови, 

очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање; терапеутски помоћни уређаји за 

хендикепиране особе; апарати за масажу; апарати, 

уређаји и производи за одојчад; наиме игле за 

медицинску употребу, игле за зашивање, хируршке, 

рукавице за медицинску употребу, јастуци за употребу у 

медицини, хируршки прибор, вреће са ледом за 

медицинску употребу, убризгивачи за медицинску 

употребу, ласери за медицинску употребу, ласери за 

уклањање длака, ласери за подмлађивање коже, апарати 

за уклањање тетоважа, ласери за уклањање оштећења на 

кожи, ласери за уклањање вена, апарати за редуковање 

масти у телу, ласери за лечење псоријазе, ласери за 

лечење екцема и себореичног дерматитиса, апарати за 

лечење витилига, целулита и акни, лампе за медицинску 

употребу, шприцеви за медицинску употребу, апарати 

који се користе у медицинским анализама, маске које 

користи медицинско особље, медицински водећи конац, 

апарати за днк и рнк тестове за употребу у медицини, 

фластери за хлађење за медицинску употребу.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности, наиме академије 

(образовне), учење на даљину, настава, обука, услуге 

пружања обуке, организовање вођење конференција, 

организовање вођење конгреса, организовање изложби за 

образовне потребе, практична настава (обука путем 

демонстрације), организовање и вођење радионица (обука), 

организовање и вођење образовних форума уживо.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега лепоте за 

људе; наиме услуге медицинских клиника, болничке 

услуге, здравствена нега, медицинска помоћ, пластична 

хирургија, изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге коришћења ласера и апарата 

за уклањање длака, подмлађивање коже, уклањање 

тетоважа, уклањање оштећења на кожи, уклањање вена, 

редуковање масти у телу, лечење псоријазе, екцема, 

себореичног дерматитиса, витилига, целулита и акни.  
 

(210) Ж- 2022-1386 (220) 01.08.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Лагертон д.о.о. Ниш, Ивана Горана Ковачића 24ц, 

18000, Ниш, RS 

(740) Братић Јанковић Милена, Вожда Карађорђа 100/Л, 

18000, Ниш 

(540) 

 

(531) 15.07.01; 15.07.02; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, тегет.  

(511) 6  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични кабпови и жице од обичног метала; 

мали метални гвожђарски производи; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови.  

7  машински алати, машинске спојнице и трансмисиони 

елементи, вратила спојнице - машине, осовине за 

машине, коленаста вратила, преносне осовине [које 

нису за сувоземна возила], самоподмазујући лежајеви, 

кућишта [делови машина], спојнице за машине и 

моторе, куглични лежајеви, ремење за машине, 

мазалице [делови машина], ременице*, ременице 

[делови машина], заптивни спојеви [делови мотора], 

спојнице ( делови мотора ), ремење за дизалице, 

лежајеви ( делови машина ), дизалице за зупчасте 

полуге и зупчанике, кутије за подмазивање [делови 

машина], пумпе за подмазивање, вођице за машине, 

машински алати, преносни механизми ( осим за 

сувоземна возила ), једносмерна квачила изузев за 

копнена возила, лежајеви за преносна вратила, опруге ( 

делови машина ), машински лежајеви, машински 

летећи лежајеви, ваљкасти лежајеви, куглице за 

лежајеве, ремење за моторе, коленаста вратила ( делови 

машина ), преносници за машине, спојнице, осим за 

сувоземна возила, погонски ланци, осим за копнена 

возила, преносни ланци ( осим за копнена возила ), 

каишеви вентилатора за моторе, зупчаници који нису за 

сувоземна возила, редуктори зупчастог преносника, 

осим за копнена возила; универзални [кардански] 

зглобови, ланци елеватора [делови машина].  

35   оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови, великопродаја и 

малопродаја следећих роба: обични метали и њихове 

легуре, руде; метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; мали 

метални гвожђарски производи; метални контејнери за 

складиштење или транспорт; сефови; машински алати, 

машинске спојнице и трансмисиони елементи, вратила 

спојнице - машине, осовине за машине, коленаста 

вратила, преносне осовине [које нису за сувоземна 

возила], самоподмазујући лежајеви, кућишта [делови 

машина], спојнице за машине и моторе, куглични 

лежајеви, ремење за машине, мазалице [делови машина], 

ременице*, ременице [делови машина], заптивни спојеви 

[делови мотора], спој нице ( делови мотора ), ремење за 

дизалице, лежајеви (делови машина), дизалице за 

зупчасте полуге и зупчанике, кутије за подмазивање 

[делови машина], пумпе за подмазивање, вођице за 

машине, машински алати, преносни механизми (осим за 

сувоземна возила), једносмерна квачила изузев за 

копнена возила, лежајеви за преносна вратила, опруге ( 
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делови машина ), машински лежајеви, машински летећи 

лежајеви, ваљкасти лежајеви, куглице за лежајеве, 

ремење за моторе, коленаста вратила ( делови машина ), 

преносници за машине, спојнице, осим за сувоземна 

возила, погонски ланци, осим за копнена возила, 

преносни ланци ( осим за копнена возила ), каишеви 

вентилатора за моторе, зупчаници који нису за 

сувоземна возила, редуктори зупчастог преносника, 

осим за копнена возила; универзални [кардански] 

зглобови, ланци елеватора [делови машина].   
 

(210) Ж- 2022-1475 (220) 17.08.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Вељко Лалић, Александра Белића 21,  

11000, Београд, RS 

(740) Горан Драганић, Александар Дојчиновић,  

Ања Андрић, адвокати, Коларчева 5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 11.03.04; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 35  оглашавање; вођење; организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 

(210) Ж- 2022-1480 (220) 17.08.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун., RS 

(540) 

 

(531) 19.13.21; 24.11.07; 25.01.01; 26.01.16; 26.01.21; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.07.01 

(511) 5  дијететска храна прилагођена за медицинске 

намене; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; дијететски додаци 

исхрани; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски препарати прилагођени за медицинске 

потребе; додаци исхрани; додаци исхрани за људску 

употребу; пробиотици за употребу као додаци 

исхрани; пробиотички додаци; пробиотички додаци 

исхрани; пробиотске бактеријске формулације за 

медицинску употребу; пробиотски препарати за 

медицинску употребу који помажу у одржавању 

природне равнотеже флоре у систему органа за 

варење; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1485 (220) 10.08.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Фабрика сточне хране ФСХ Јабука ДОО 

Панчево, Трг маршала Тита 63, 26000, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.03; 03.04.24; 03.07.24; 25.01.05; 25.01.19; 

25.07.01; 25.07.03; 25.07.04; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 31  храна за животиње.  
 

(210) Ж- 2022-1486 (220) 10.08.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Фабрика сточне хране ФСХ Јабука ДОО 

Панчево, Трг маршала Тита 63, 26000, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.03; 03.07.24; 25.01.05; 25.01.19; 25.07.01; 

25.07.03; 25.07.04; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 31  храна за пилиће.  
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(210) Ж- 2022-1601 (220) 02.09.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) UNA WORLD DOO BEOGRAD,  

Булевар краља Александра бр.18 спрат 7,  

11000 Београд-Врачар, RS 

(740) Никола Зарић, адвокат, Капетан Мишина 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 35  оглашавање, нарочито рекламирање преко 

телевизије; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање;   

38  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретнх и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета.  

41  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружа ње забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова   
 

(210) Ж- 2022-1609 (220) 01.09.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Casa del Cafe d.o.o. Nova Pazova,  

Пета индустријска 15, 22300, Нова Пазова, RS 

(740) Бојан Станивук , Проте Матеје 24/3,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.15 

(591) црна, тиркизно зелена, маслинасто зелена, 

светло зелена, тамно зелена, тамно жута, светло 

жута, окер, наранџаста, кајсија, прљаво розе  

(511) 30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви 

лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со, 

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

сирће, сосови и други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи И други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.   

43  услуге обезбеђиваља хране и пића; привремени 

смештај;   
 

(210) Ж- 2022-1611 (220) 01.09.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Casa del Cafe d.o.o. Nova Pazova,  

Пета индустријска 15, 22300, Нова Пазова, RS 

(740) Бојан Станивук , Проте Матеје 24/3,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.04; 27.05.21  

(511) 30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од Класа 30: Кафа, чај, какао и њихове 

замене; пиринач, тестенина и резанци; тапиока и 

саго; брашно и производи од житарица; хлеб, пецива 

и кондиторски производи; чоколада; сладоледи, 

сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; 

квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини, 

конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и други 

додаци јелу; лед (замрзнута вода).   

32  пиво; безалкохолни напици; минералне и содне 

воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење безалкохолних напитака.   

43  услуге обезбеђиваља хране и пића; привремени 

смештај; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

барова; услуге ресторана.  
 

(210) Ж- 2022-1615 (220) 05.09.2022. 

 (442) 15.03.2023. 
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(731) OPTIMUS PHARMACEUTICALS DOO BEOGRAD 

– NOVI BEOGRAD, Милутина Миланковића 9ж, 

11000, Београд (Нови Београд), RS 

(740) Адвокат Јелена Тадић Пирец, Цара Николаја 

Другог број 28, 11000, Београд (Врачар) 

(540) 

 

(531) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.25; 01.07.10; 12.01.04; 

25.01.01; 25.05.02; 26.01.13; 26.01.16; 26.11.02; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06 

(591) плава, зелена, бела  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2022-1747 (220) 26.09.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Иван Пешевски , 27. марта 39, 11000, Београд, RS 

(740) Душан Алексић, адвокат, Проте Матеје 24, 

11000, Београд 

(540) 

LA CANNTINA 

(511) 3  баy рум лосиони после бријања; баy рум 

лосиони после бријања за козметичке потребе; мизу-

осхирои [течна основа за шминку]; абразиви; 

абразивна средства која се користе при полирању 

метала; абразивне пасте; абразивне тканине; 

абразивне тканине и папир; абразивни папир; 

абразивни песак; агенси за испирање веша; адитиви 

за веш; амбра [парфем]; амонијак за потребе 

чишћења; амонијак [испарљиви алкали] [детерџент]; 

антистатичке марамице за машине за сушење веша; 

антистатички препарати за кућну употребу; 

антистатички спрејеви за одећу; апликатори за 

наношење лака за обућу који садрже лак за обућу; 

ароматерапијска уља; ароматерапијске креме; 

ароматерапијски лосиони; ароматерапијски 

препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља; 

ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за 

купке; ароматичне траве за купање, нису за 

медицинске потребе; ароматични мириси и мирисни 

чуњићи; ароме етеричних уља за пића; ароме за 

колаче [етарска уља]; ароме за пића [етарска уља]; 

ароме за храну [етарска уља]; ароме за храну од 

етарских уља; астрингентна средства; бадемово 

млеко за козметичку употребу; бадемово уље; 

бадемов сапун; базе за шминку; балзами за бријање; 

балзами за косу; балзами за усне; балзами за усне; 

балзами након бријања; балзами, осим за медицинске 

сврхе; басма [козметичка боја]; бб креме; бела креда; 

белила за веш; бензин за уклањање мрља; бергамот 

уље; биљне креме за локалну примену за 

учвршћивање и повећање груди; биљни екстракти за 

козметичке намене; бинтсуке-абура [јапанско уље за 

учвршћивање косе]; блокови брусног папира за 

оштрење оловака за цртање; боје за браду; боје за 

косу; боје за лице; боје за образе; боје за обрве у 

облику оловака и праха; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; бриљантин; 

бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме; 

брусне траке; брусне тракице; брусни листови; 

брусни папир; брусни папир за оштрење оловака за 

цртање; ваздух конзервиран под притиском, за 

чишћење и уклањање прашине; вата и вата у облику 

штапића за козметичке потребе; ватирани штапићи 

за козметичке сврхе; вештачка крв за потребе глуме; 

вештачке трепавице; вештачки ванилин; вештачки 

камен за пете; вештачки нокти; вештачки нокти од 

племенитих метала; вишенаменски памучни 

штапићи за личну употребу; вишенаменски 

препарати за чишћење; влажне козметичке 

марамице; влажне марамице за бебе за козметичке 

потребе; влажне марамице импрегниране средствима 

за уклањање шминке; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; влажне 

тоалетне марамице натопљене детерџентом за прање 

посуђа; влажне тоалетне марамице натопљене 

детерџентом за чишћење; влажни или импрегнирани 

јастучићи, убруси или марамице; влажни козметички 

убруси; вода од лаванде; водоопорна средства за 

заштиту од сунца; водоотпорна средства за заштиту 

од сунца; восак за аутомобиле; восак за бркове; восак 

за депилацију; восак за кожне производе; восак за 

косу; восак за паркет; восак за подове; восак за 

полирање; восак за топљење [мирисни препарати]; 

восак за ципеле; воскови за масажу, осим за 

медицинску примену; врхови за нокте; вулкански 

пепео за чишћење; гвалтеријино уље; гел алое вере 

за козметичку примену; гел јастучићи за очи за 

козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за 

бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу 

за убрзавање, побољшавање и продужавање боје 

добијене сунчањем; гелови за козметичку примену; 
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гелови за козметичку употребу; гелови за косу; 

гелови за косу и пене за косу; гелови за купање; 

гелови за купање и туширање; гелови за купање и 

туширање, нису за медицинске потребе; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; гелови за 

обликовање; гелови за обликовање косе; гелови за 

обликовање обрва; гелови за очи; гелови за очи за 

козметичке потребе; гелови за скидање шминке; 

гелови за сунчање [козметика]; гелови за тамњење 

коже; гелови за туширање; гелови за успоравање 

старења; гелови за успоравање старења за 

козметичке потребе; гелови за фарбање обрва; 

гелови за чишћење зуба; гелови и соли за купање и 

туширање, није за медицинске потребе; гелови који 

се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за 

туширање; гелови након бријања; гелови након 

сунчања; гелови након сунчања за козметичке 

потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

животиње; дезодоранси за кућне љубимце; 

дезодоранси за личну употребу; дезодоранси за 

личну употребу [парфимеријски производи]; 

дезодоранси за људе или животиње; дезодоранси за 

људску употребу; дезодоранси за негу тела; 

дезодоранси за стопала у спреју; дезодоранси за 

тело; дезодоранси за тело [парфимеријски 

производи]; дезодоранси за тело у форми таблета; 

дезодоранси и антиперспиранти за личну употребу; 

дезодоранси у спреју за жене; дезодорантни сапун; 

декоративна козметика; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџент за прање судова у 

облику таблета; детерџенти за аутомобиле; 

детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање 

посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање 

судова у облику гела; детерџенти за прање судова у 

праху; детерџенти за прање судова у течном облику; 

детерџенти за употребу у домаћинству; детерџенти, 

који нису за употребу у производним процесима и за 

медицинску употребу; детерџенти на бази петролеја 

[за потребе домаћинства]; детерџент таблете за 

прање судова; детерџент у таблетама за апарате за 

кафу; дечија козметика за игру која оставља траг на 

кожи; дијамантин, боракс [арбазив]; дневне креме; 

допуна за мирисне дифузоре са штапићима; 

екстракти цвећа [парфеми]; емолијенти за кожу за 

козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за 

негу коже; емулзије за лице; емулзије за лице за 

козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; емулзије након бријања; 

етарска уља; етарска уља за ароматерапију; етарска 

уља за индустријску употребу; етарска уља за 

козметичке потребе; етарска уља за личну употребу; 

етарска уља за употребу у домаћинству; етарска уља 

за употребу у производњи мирисних производа; 

етарска уља за употребу у процесима производње; 

етарска уља као ароме за храну; етарска уља као 

мириси за прање веша; етарска уља кедровог дрвета; 

етарска уља лимуна; етарске есенције; етарске 

есенције и уља; етарско уље аниса; етарско уље 

лимуна; етерична уља биљног порекла; етерична уља 

за додавање ароме пићима; жавелова вода; жвакаћа 

гума за избељивање зуба; желатин од морских алги 

за прање веша; желе од петролеја за козметичку 

употребу; женске хигијенске марамице за чишћење; 

завршни премази за обликовање ноктију [козметика]; 

заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за 

чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику 

меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана 

челична вуна за чишћење; индустријски абразиви; 

индустријски сапуни; испарљиви алкали [амонијака] 

[детерџент]; јапанско уље за учвршћивање косе; 

јасминово уље; јастучићи за чишћење натопљени 

козметичким средствима; јастучићи за чишћење 

натопљени тоалетним препаратима; једнократне 

маске које се греју паром, не за медицинске намене; 

јонон [парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; какао маслац за козметичке 

потребе; калијум хипохлорид; камен за бријање 

[антисептички]; камен за глачање; камен за пете за 

личну употребу; камен за полирање; камен пловућац; 

камење за омекшавање стопала; кана за козметичке 

потребе; кана [козметичка боја]; карбиди метала 

[абразиви]; карнауба восак за полирање за поморску 

употребу; карнауба восак за поморску употребу; 

карнауба восак за употребу на возилима; каустична 

сода; кесице са мирисом за рубље; 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 лице и тело; козметичке креме за негу; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме за учвршћивање коже 

око очију; козметичке креме и гелови за лице, руке и 

тело; козметичке креме и лосиони; козметичке креме 

и лосиони за негу лица и тела; козметичке креме, 

лосиони и други препарати за сунчање; козметичке 

креме, млека, лосиони, гелови и пудери за лице, руке 

и тело; козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметичке оловке за наглашавање предела испод 

ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја; 

козметичке пене које садрже средства за заштиту од 

сунца; козметички гелови; козметички и препарати 
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за лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички јастучићи; козметички лосиони; 

козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за 

косу; козметички лосиони за лице; козметички 

лосиони за негу коже; козметички лосиони за 

смањење појаве старачких пега и флека; козметички 

лосиони за сунчање; козметички освеживачи за 

кожу; козметички печати, напуњени; 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; колоњска 

вода; колоњске воде након бријања; колоњске воде, 

парфеми и козметички производи; комади сапуна; 

комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице; 

компресе за очи за козметичке потребе; кора 

квилајле за прање; коректори за лице; коректори за 

пеге и мрље; коректори [козметички]; корунд 

[абразив]; креда за чишћење; креде за козметичку 

употребу; креде за шминку; крема за тело за 

козметичку примену; крема за тело за козметичку 

употребу; крема која не оставља трагове; кремаста 

подлога за шминку; кремаста руменила; кремасти 

пудери за лице; креме базиране на етарским уљима 

за ароматерапију; креме за бељење коже; креме за 

бријање; креме за депилацију; креме за заноктице; 

креме за заштиту од сунца; креме за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; креме за избељивање 

зуба; креме за избељивање коже; креме за кожне 

производе; креме за кожу; креме за кожу за 

козметичке потребе; креме за кожу и у течном и у 

чврстом облику; креме за кожу у течном и чврстом 

облику; креме за косу; креме за купање; креме за 

лице; креме за лице за козметичке потребе; креме за 

лице и тело; креме за лице и тело за козметичке 

потребе; креме за масажу, осим за медицинску 

примену; креме за негу коже и скидање шминке; 

креме за негу коже и скидање шминке за козметичке 

потребе; креме за негу косе; креме за негу косе за 

козметичке потребе; креме за негу тела; креме за 

нокте; креме за нокте за козметичке потребе; креме 

за очи; креме за очи за козметичке потребе; креме за 

пилинг; креме за пилинг за козметичке потребе; 

креме за полирање; креме за полирање чизама; креме 

за посветљивање коже; креме за регенерацију коже 

за козметичке потребе; креме за руке; креме за руке 

за козметичке потребе; креме за самопотамњивање; 

креме за светао тен; креме за светао тен за 

козметичке потребе; креме за скидање шминке; 

креме за смањење целулита; креме за смањење 

целулита за козметичке потребе; креме за сунчање; 

креме за сунчање за козметичке потребе; креме за 

тело; креме за тело за козметичку примену; креме за 

тело за козметичку употребу; креме за тело 

[козметика]; креме за туширање; креме за употребу 

пре бријања; креме за усне; креме за усне за 

козметичке потребе; креме за ципеле; креме за 

ципеле и чизмице; креме за чизме; креме за чишћење 

коже; креме за чишћење [козметичке]; креме и 

лосиони за тамњење коже; креме и препарати након 

сунчања; креме које не остављају трагове; креме 

након бријања; креме након сунчања; креме након 

сунчања за козметичке потребе; креме против бора; 

креме против бора за козметичке потребе; креме 

против пега; креме против пега за козметичке 

потребе; креме против старачких пега; креме против 

старачких пега за козметичке потребе; креме против 

старења; креме против старења за козметичке 

потребе; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони, 

спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе; 

крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали за 

купање; кристали за купање за козметичке потребе; 

кројачки восак; крпе за полирање; крпе намочене 

детерџентом за чишћење; крпе натопљене 

детердџентом за чишћење објектива; крпе натопљене 

препаратима за полирање намењене чишћењу; 

крпице за брисање наочара импрегниране 

детерџентом; крпице за брисање наочара натопљене 

детерџентом; крпице натопљене детерџентом за 
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чишћење наочара; крпице натопљене препаратима за 

чишћење; купке на бази ментола, нису за медицинске 

потребе; лак за нокте; лакови за косу; лакови за 

нокте за козметичке потребе; лакови за нокте и 

скидачи лака за нокте; лакови и креме за обућу; 

лепак за везивање уметака за косу; лепак за вештачке 

нокте; лепак за вештачке нокте или трепавице; лепак 

за вештачке трепавице; лепак за вештачке трепавице, 

косу и нокте; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лепак од 

гуме за козметичку употребу; листићи за купање; 

лични дезодоранси; лоптице од вате за козметичке 

потребе; лосиони за бебе [тоалетни производи]; 

лосиони за браду; лосиони за бријање; лосиони за 

заштиту од сунца; лосиони за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; лосиони за јачање косе; лосиони 

за јачање ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за 

козметичку употребу; лосиони за косу*; лосиони за 

косу за козметичке потребе; лосиони за купање; 

лосиони за купање за козметичке потребе; лосиони 

за лице и негу тела; лосиони за лице и негу тела за 

козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони 

за лице и тело за козметичке потребе; лосиони за 

негу косе; лосиони за негу косе за козметичке 

потребе; лосиони за нијансирање тена, за лице, тело 

и руке за козметичке потребе; лосиони за 

обликовање косе; лосиони за очи; лосиони за очи за 

козметичке потребе; лосиони за руке; лосиони за 

руке за козметичке потребе; лосиони за 

самопотамњивање; лосиони за самопотамњивање 

[козметика]; лосиони за скидање шминке; лосиони за 

смањење целулита; лосиони за смањење целулита за 

козметичке потребе; лосиони за сунчање; лосиони за 

сунчање за козметичке потребе; лосиони за тело; 

лосиони за тело за козметичке потребе; лосиони за 

трајну ондулацију; лосиони за увијање косе; лосиони 

за успоравање старења; лосиони за успоравање 

старења за козметичке потребе; лосиони за 

хидратацију коже [козметички]; лосиони за 

хидратацију тела [козметички]; лосиони за чишћење 

зуба; лосиони за чишћење коже; лосиони, креме и 

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

косе; лосиони након сунчања; лосиони након 

сунчања за козметичке потребе; лосиони после 

бријања; марамице за бебе; марамице за бебе 

натопљене препаратима за чишћење; марамице за 

једнократну употребу натопљене средствима за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене хемикалијама или средствима за чишћење 

за индустријску и комерцијалну употребу; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

марамице за спречавање бојења веша; марамице 

импрегниране са средствима за чишћење коже; 

марамице натопљене етарским уљима, за козметичку 

употребу; марамице натопљене козметичким 

средствима; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; марамице натопљене 

средством за чишћење коже; маскаре; маскаре за 

косу; маске за кожу; маске за кожу за козметичке 

потребе; маске за очи у облику гела; маске за тело; 

маске за тело за козметичке потребе; маске за тело у 

облику креме; маске за тело у облику креме за 

козметичке потребе; маске за тело у облику лосиона; 

маске за тело у облику лосиона за козметичке 

потребе; маске за тело у облику пудера; маске за 

тело у облику пудера са козметичке потребе; маске 

за хидратацију коже; маске у листовима [схеет 

маске] за козметичке сврхе; масна сценска шминка; 

масти за козметичку употребу; мента за 

парфимеријске производе; мешавине за полирање 

подова; мешавине парфема; мирис за примену у 

домаћинству; мириси; мириси за аутомобиле; 

мириси за личну употребу; мириси за примену у 

домаћинству; мириси за просторије; мириси за 

употребу у домаћинству; мириси за употребу у 

производњи; мириси и парфимеријски производи; 

мирисна вода за постељину; мирисна мента [етарско 

уље]; мирисна уља; мирисна уља из којих испарава 

мирис када се загреју; мирисне борове шишарке; 

мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће за 

очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за купање; 

мирисни дифузори; мирисни дифузори који садрже 

мирисна уља у бочици и штапиће; мирисни лосиони 

за тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни 

освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни; 

мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за 

тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење; 

мирисно пуњење за електричне собне распршиваче 

мириса; мирисно пуњење за не-електричне собне 

распршиваче мириса; миришљаве воде; миришљаво 

дрво; мицеларна вода; млека након сунчања; млека 

након сунчања [козметичка]; млеко, гелови, лосиони 

и креме за скидање шминке; млеко за купање; млеко 

за лице и тело; млеко за лице и тело за козметичке 

потребе; млеко за после бријања; млеко за после 

сунчања за козметичку примену; млеко за после 

сунчања за козметичку употребу; млеко за скидање 

шминке; млеко за сунчање [козметика]; млеко за 

тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе; 

млеко за тело за козметичке потребе; млеко за 

хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење 

за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони 

за лице; млеко и лосиони за лице за козметичке 

потребе; млеко после сунчања за козметичку 

примену; млеко после сунчања за козметичку 

употребу; морске алге за употребу у козметици; 

мошус [парфимерија]; мус за обликовање косе; 

налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене 

крпице за брисање прашине; натопљене крпице за 
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полирање; натопљене крпице за чишћење; 

натопљене крпице за чишћење, брисање прашине 

или полирање; натопљене папирне марамице за 

чишћење посуђа; неклизајуће течности за подове; 

неклизајући восак за подове; немедицинска 

козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за испирање; немедицинска средства за 

испирање уста; немедицинска средства за испирање 

уста и гргљање; немедицинска средства за испирање 

уста кућних љубимаца; немедицинска средства за 

натапање стопала; немедицинска средства за негу и 

испирање уста; немедицинска средства за прање 

руку; немедицинска средства за чишћење зуба; 

немедицинске зубне пасте; немедицинске креме за 

кожу; немедицинске креме за стопала; немедицинске 

креме за третман коже главе; немедицинске креме 

против оједа од пелена; немедицинске креме против 

пеленског осипа; немедицинске купке за тело; 

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони 

против осипа од пелена; немедицинске пене за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински антиперспиранти; немедицински 

балзами за косу; немедицински балзами за усне; 

немедицински лосион за косу; немедицински 

лосиони за косу; немедицински лосиони за 

обнављање косе; немедицински лосиони за 

стимулацију коже; немедицински лосиони за 

стопала; немедицински пилинзи за лице и тело; 

немедицински прашкови за купање; немедицински 

прашкови за стопала; немедицински препарати за 

купање; немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу зуба и за испирање уста; 

немедицински препарати за негу коже; 

немедицински препарати за негу коже, косе и коже 

главе; немедицински препарати за негу косе; 

немедицински препарати за негу стопала; 

немедицински препарати за негу тела; немедицински 

препарати за негу усана; немедицински препарати за 

прање руку; немедицински препарати за третман 

косе за козметичке потребе; немедицински 

препарати за ублажавање опекотина од сунца; 

немедицински препарати за чишћење коже; 

немедицински производи за заштиту усана; 

немедицински сапуни; немедицински серуми за 

кожу; немедицински тоалетни препарати; 

немедицински тоалетни производи; немедицински 

тоници за косу; немедицински хигијенски препарати 

као тоалетна средства; немедицински шампони; 

немедицински шампони за кућне љубимце; 

немедицински шампони против перути; непенећи 

козметички производи; неутрализатори за трајно 

коврџање косе; ноћне креме; облоге за обнову 

ноктију; обућарски восак; одстрањивачи воска са 

пода [средства за одстрањивање]; одстрањивачи 

лака; оловке за извлачење обрва; оловке за лак за 

нокте; оловке за очи; оловке за скидање лака за 

нокте; оловке за усне; омекшивачи за веш; 

омекшивачи за заноктице; оплемењивачи рубља за 

употребу у перионицама; освеживачи даха; 

освеживачи даха, нису за медицинске потребе; 

освеживачи даха у облику штапића за жвакање са 

екстрактом брезе; основе за шминку у облику пасте; 

отпушивачи одвода; паковања за лице; паковања за 

негу лица; паковања маски за козметичку примену; 

палете са сјајем за усне; памучна вуна за козметичку 

употребу; памучни јастучићи натопљени 

препаратима за уклањање шминке; памучни тупфери 

за уклањање шминке; памучни штапићи за 

козметичку употребу; папир за полирање; папирни 

сапуни за личне употребе; папирни сапуни за личну 

употребу; парфеми; парфеми за индустријске 

потребе; парфеми и колоњске воде; парфеми и 

тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи 

за негу после бријања; парфеми на бази кедара; 

парфеми у чврстом облику; парфемске воде; 

парфемски производи са аромом ваниле; 

парфимерија; парфимерија, етерична уља, козметика, 

лосиони за косу; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимеријски производи, етарска уља; 

парфимеријски производи, етарска уља, козметички 

производи, лосиони за косу; парфимеријски 

производи, мириси и тамјан; парфимеријски 

производи, мириси и тамјани, осим парфема за личну 

употребу; парфимисана уља за производњу 

козметичких препарата; парфимисане креме; 

парфимисане креме за козметичке потребе; 

парфимисане пасте за козметичке потребе; 

парфимисани пудери; парфимисани пудери за 

козметичке потребе; парфимисани сапуни; 

парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери 

за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за 

зубе*; пасте за избељивање зуба; пасте за 

обликовање косе; пена за косу; пена за обликовање 

косе; пене за косу; пене за купање за бебе; пене за 

купање за козметичке потребе; пене за купање и 

туширање; пене за негу коже; пене за чишћење коже; 

пене и гелови за обликовање косе; пенушаве купке; 

перлице за купање; перлице за купање за козметичке 

потребе; песак за пескарење; пилинзи за лице; 

пилинзи за тело; пилинзи за тело за козметичке 

потребе; плавило за веш; платнене марамице 

импрегниране средствима за чишћење коже; подлога 

за шминку са кремастом структуром; подлоге за лак 

за нокте; подлоге за руж за неутрализацију боје 

усана; подлоге за шминку; подлоге за шминку у 

облику креме; позоришна шминка; полимерски 

премази за чишћење, глачање и заштиту спољашњих 

површина на аутомобилу; помаде за козметичку 

употребу; помаде за косу; помаде за косу за 
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козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику 

за козметичке потребе; помандери [ароматичне 

материје]; посветљивачи за кожу; посветљивачи за 

косу; потпури врећице које се стављају у 

ароматерапијске јастучиће; потпури [мириси]; 

прајмер за нокте [козметика]; прашак за прање 

судова; прашкови за зубе; прашкови за зубе за 

козметичке потребе; прашкови за купање; прашкови 

за купање за козметичке потребе; прашкови за 

полирање; прашкови за прање веша; прашкови за 

прање косе; прашкови за рибање; прашкови за 

рибање за опште потребе; прашкови за чишћење 

зуба; препарати за бељење веша; препарати за 

бељење и друга средства за прање веша; препарати 

за бељење косе; препарати за бељење [скидање боје] 

за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бојење за козметичке потребе; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

препарати за бојење косе; препарати за бријање; 

препарати за бријање и после бријања; препарати за 

брушење; препарати за депилацију; препарати за 

депилацију и пилинг; препарати за заштиту 

коже[полирање]; препарати за заштиту косе од 

сунца; препарати за заштиту од сунца; препарати за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; препарати 

за избељивање коже; препарати за избељивање 

кожних производа; препарати за извлачење 

праменова; препарати за испирање уста, који нису 

медицински; препарати за коврџање косе; препарати 

за козметичку негу; препарати за косу за уклањање 

боје; препарати за купање и туширање; препарати за 

купање, не за медицинске сврхе; препарати за 

натапање у перионицама; препарати за негу 

животиња, осим производа за прање животиња; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже; препарати за негу коже главе и косе; препарати 

за негу коже за уклањање бора; препарати за негу 

коже против старења; препарати за негу косе; 

препарати за негу косе који садрже органско 

девичанско уље од кокоса и девичанско уље од 

кокоса; препарати за негу косе, нису за медицинске 

потребе; препарати за негу ноктију; препарати за 

негу тела и за козметичку негу; препарати за негу 

тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за 

обликовање косе; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за одмашћивање за употребу у 

домаћинству; препарати за одмашћивање на бази 

растварача; препарати за освежавање даха за личну 

хигијену; препарати за отчепљивање одвода и 

судопера; препарати за отчепљивање одводних цеви; 

препарати за очување коже [полирање]; препарати за 

оштрење; препарати за парфимисање ваздуха; 

препарати за полирање; препарати за полирање 

аутомобила; препарати за полирање, одмашћивање и 

стругање; препарати за полирање протеза; препарати 

за прање; препарати за прање воћа и поврћа; 

препарати за прање и бељење веша; препарати за 

прање и избељивање; препарати за прање косе; 

препарати за рибање; препарати за 

самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај 

лишћа биљака; препарати за сјај [полири]; препарати 

за скидање воска; препарати за скидање воска са 

пода; препарати за стругање или скидање боја и 

лакова; препарати за стругање подова; препарати за 

сунчање; препарати за сунчање [козметички]; 

препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца; 

препарати за трајно обликовање и обликовање косе; 

препарати за трајну ондулацију и увијање косе; 

препарати за трајну ондулацију косе; препарати за 

третирање косе; препарати за туширање; препарати 

за туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; препарати за увијање и 

обликовање косе; препарати за увијање косе; 

препарати за уклањање боја; препарати за уклањање 

боје; препарати за уклањање заноктица; препарати за 

уклањање заноктица за козметичке потребе; 

препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству; препарати за уклањање лака; 

препарати за уклањање мрља; препарати за 

уклањање надоградње за нокте; препарати за 

уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за употребу пре бријања и после бријања; 

препарати за употребу пре натапања веша; препарати 

за хемијско чишћење; препарати за хидратацију 

[козметички]; препарати за хладно увијање косе; 

препарати за чишћење; препарати за чишћење 

аутомобилских гума и точкова; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за 

чишћење, бојење, фарбање, посветљивање, 

обликовање и фризирање косе; препарати за 

чишћење ветробранског стакла; препарати за 

чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за 

аутомобилске гуме и точкове; препарати за чишћење 

за личну употребу; препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; препарати за чишћење, 

заштиту и очување површине возила; препарати за 

чишћење зуба; препарати за чишћење и давање сјаја 

листовима биљака; препарати за чишћење и 

полирање; препарати за чишћење карбуратора и 

стартера; препарати за чишћење листова биљака; 

препарати за чишћење на бази растварача; препарати 

за чишћење, негу и дотеривање косе; препарати за 

чишћење одвода; препарати за чишћење подова; 

препарати за чишћење, полирање и рибање; 

препарати за чишћење, полирање, одмашћивање и 

стругање; препарати за чишћење, полирање, рибање 

и абразивни препарати; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и стругање; препарати за 

чишћење, прање и полирање; препарати за чишћење 

производа од коже; препарати за чишћење протеза; 
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препарати за чишћење, рибање и стругање; 

препарати за чишћење руку; препарати за чишћење 

тапета; препарати за чишћење тепиха; препарати за 

чишћење тканина; препарати за чишћење у облику 

пене; препарати за шминкање; препарати за 

штиркање; препарати за штиркање веша; препарати 

и средства за депилацију; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; препарати и супстанце за 

чишћење, рибање и полирање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати након бријања; 

препарати од алое вере за козметичке намене; 

препарати против знојења; привремене тетоваже за 

козметичке потребе; привремене тетоваже за 

козметичку употребу; природна етарска уља; 

природни мошус; природни парфемски производи; 

прозирни пудер за лице за козметичку примену; 

производи за бојење и бељење косе; производи за 

заштиту од сунца за козметичку примену; производи 

за заштиту од сунца за козметичку употребу; 

производи за заштиту од сунца [козметика]; 

производи за избељивање зуба; производи за 

исправљање косе; производи за негу тела и 

козметичку негу; производи за негу тела и лепоту за 

козметичку примену; производи за негу тела и 

лепоту за козметичку употребу; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; производи за парфимирање ваздуха; 

производи за пилинг лица за козметичку примену; 

производи за пилинг лица за козметичку употребу; 

производи за полирање; производи за полирање 

обуће; производи за полирање ципела и чизама; 

производи за прање веша; производи за прање суђа; 

производи за равнање косе; производи за сунчање; 

производи за хидратацију коже; производи за 

хидратацију против старења; производи за чишћење 

коже; производи од сапуна; пудер за шминкање; 

пудери за бебе [тоалетни производи]; пудери за лице; 

пудери за лице за козметичке потребе; пудери за 

лице [козметика]; пудери за лице у облику папира 

обложеног пудером; пудери за лице у праху; пудери 

за тело; пудери за тело за козметичке потребе; путер 

за тело; путер за тело за козметичке потребе; 

распршивачи од трске за освежавање ваздуха; 

растварачи за одмашћивање, за употребе које се не 

односе на процесе производње; растварачи за 

чишћење, за употребе које се не односе на процесе 

производње; раствори за чишћење; раствори за 

чишћење зубарских ултразвучних апарата за 

стерилизацију; раствори за чишћење сочива наочара; 

расхладни спрејеви за козметичке сврхе; 

регенератори за косу за бебе; регенератори за косу у 

облику сапуна; регенератори за нокте; ретинол крема 

за козметичке потребе; ролне брусног папира; 

ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне [козметика]; 

ружеви у оловкама; ружино уље; ружино уље за 

козметичке потребе; рукавице за пескарење; 

руменила; руменила за образе; руменило за образе; 

самолепљиве трепавице; сапун*; сапун за бријање; 

сапун за избељивање текстила; сапуни за бријање; 

сапуни за веш; сапуни за кожу; сапуни за купање; 

сапуни за купање у течном, чврстом или у облику 

гела; сапуни за лице; сапуни за личну употребу; 

сапуни за негу тела; сапуни за прање веша; сапуни за 

руке; сапуни за седла; сапуни за суво прање; сапуни 

за тело; сапуни за туширање; сапуни за употребу у 

домаћинству; сапуни и детерџенти; сапуни од алое; 

сапуни од луфе; сапуни у праху; сапун против 

знојења; сапун против знојења ногу; сафрол; 

светлуцави препарати за тело; свеће за масажу за 

козметичку употребу; сенке за очи; силикон карбид 

[абразив]; синтетички мошус; синтетички парфеми; 

сјајеви за усне; скидачи лакова; сода за избељивање; 

сода за прање, чишћење; соли за избељивање; соли 

за козметичке купке; соли за купање; соли за купање 

за козметичке потребе; соли за купање, за 

немедицинску примену; соли за купање, за 

немедицинску употребу; соли за купање које нису за 

медицинску употребу; спрејеви за кожу за локалну 

примену за козметичке потребе; спрејеви за косу и 

гелови за косу; спрејеви за освежавање даха; 

спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за тело; 

спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за 

тело као дезодоранси и мириси за личну употребу; 

спреј за чишћење спортског штитника за зубе; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; средства за бојење лица; средства за 

вагинално испирање за личну хигијену или 

дезодорисање; средства за давање сјаја воћу; 

средства за ексфолијацију за козметичку примену; 

средства за ексфолијацију лица; средства за 

ексфолијацију руку; средства за ексфолијацију 

стопала; средства за ексфолијацију тела; средства за 

заштиту од сунца; средства за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; средства за заштиту од сунца за 

усне; средства за заштиту од сунца за усне 

[козметика]; средства за испирање боје за косу; 

средства за испирање косе; средства за испирање 

косе за козметичке потребе; средства за испирање 

косе [шампони-регенератори]; средства за испирање 

очију, не за медицинске намене; средства за 

испирање у машинама за прање посуђа; средства за 

испирање уста против каријеса, нису за медицинске 

потребе; средства за лепљење за козметичку 

употребу; средства за одстрањивање лака за нокте; 

средства за омекшавање коже; средства за 

омекшавање косе; средства за омекшавање косе за 

козметичке потребе; средства за отпушавање одвода; 

средства за отпушавање одводних цеви; средства за 

отпушавање судопере; средства за отчепљавање 

одвода; средства за отчепљавање судопере; средства 

за пилинг; средства за пилинг коже; средства за 

пилинг руку; средства за пилинг стопала; средства за 
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побољшање изгледа коже; средства за полирање 

аутомобила; средства за полирање за музичке 

инструменте; средства за полирање зуба; средства за 

полирање кожних производа; средства за полирање 

намештаја; средства за полирање намештаја и 

подова; средства за полирање подова; средства за 

полирање хрома; средства за прање wц шоља; 

средства за прање веша; средства за прање лица; 

средства за прање стакла; средства за прање судова; 

средства за прехрањивање косе; средства за 

прехрањивање косе за козметичке потребе; средства 

за регенерацију коже; средства за скидање боја; 

средства за скидање боја, глазура и лакова; средства 

за скидање шминке за очи; средства за сушење лака 

за нокте у козметици; средства за сушење судова у 

машинама за судове; средства за туширање; средства 

за уклањање лака; средства за уклањање лака за 

нокте; средства за уклањање лепка [осим за 

индустријске потребе]; средства за уклањање мрља 

од кућних љубимаца; средства за учвршћивање косе 

[препарати за обликовање косе]; средства за 

чишћење гума са белим ободом; средства за 

чишћење за домаћинство; средства за чишћење за 

интимну личну хигијену, немедицинска; средства за 

чишћење за примену у домаћинству; средства за 

чишћење за употребу у домаћинству; средства за 

чишћење зуба; средства за чишћење зуба и испирање 

уста; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]*; средства за чишћење зуба у облику 

жвакаће гуме; средства за чишћење и дезодорисање 

тепиха; средства за чишћење коже; средства за 

чишћење козметичких четкица; средства за чишћење 

кутија са песком за кућне љубимце; средства за 

чишћење лица; средства за чишћење обуће; средства 

за чишћење, полирање и абразију за опште потребе у 

облику течности или праха; средства за чишћење 

посуда са песком која садрже дезодорансе; средства 

за чишћење рерне; средства за чишћење руку; 

средства за чишћење тканине за намештај; средства 

за чишћење у облику пене за личну употребу; 

средства за чишћење у спреју; средства за чишћење у 

спреју за примену у домаћинству; средства за 

чишћење у спреју за употребу на текстилу; средства 

за чишћење у спреју за употребу у домаћинству; 

средства и препарати за чишћење; средства против 

знојења за личну употребу; стаклени папир, 

шмиргла; стаклено платно [абразивно платно]; 

стипса, алаум [астрингенти]; супстанце које 

испуштају мирисни дим за собну употребу; таблете 

за прање судова; талк пудер, за тоалетну употребу; 

талк пудери за козметичке потребе; тамјан; тврди 

регенератори за косу; тврди регенератори за косу у 

облику сапуна; тврди шампони; тврди шампони у 

облику сапуна; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинско уље за одмашћивање; 

течне подлоге за шминку; течни детерџенти за прање 

судова; течни латекс за бојење тела за козметичке 

намене; течни парфеми; течни производи за негу 

зуба; течни производи за чишћење објектива; течни 

ружеви; течни сапуни; течни сапуни за веш; течни 

сапуни за купање; течни сапуни за купке за негу 

стопала; течни сапуни за прање посуђа; течни сапуни 

за руке и лице; течни сапуни за руке, лице и тело; 

течни сапуни за тело; течности за испирање уста, 

нису за медицинску употребу; течности за прање 

веша; течности за рибање; течности за хемијско 

чишћење; течности за чишћење ветробрана; течности 

за чишћење ветробранских стакала; течности за 

чишћење слова писаћих машина; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетне воде и колоњске воде; 

тоалетне воде које садрже змијско уље; тоалетни 

производи [средства за личну хигијену]*; тоалетни 

сапуни; тонери за козметичке намене; топикални 

лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку 

употребу; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; траке за очне капке; траке са 

воском за депилацију; триполи камен за полирање; 

тупфери за чишћење импрегнирани тоалетним 

препаратима; тупфери импрегнирани средствима за 

уклањање шминке; туш у оловци за очи; ћилибар 

[парфем]; уља за бебе [тоалетни производи]; уља за 

заштиту од сунца; уља за заштиту од сунца 

[козметика]; уља за козметичку употребу; уља за 

косу; уља за купање за козметичке потребе; уља за 

купање и соли за купање, нису за медицинске 

потребе; уља за купке, за немедицинску примену; 

уља за купке, за немедицинску употребу; уља за 

лице; уља за мирисе и парфеме; уља за негу лица; 

уља за парфеме и мирисе; уља за регенерацију косе; 

уља за сунчање [козметика]; уља за тамњење коже; 

уља за тамњење коже за козметичке потребе; уља за 

тело; уља за тело за козметичке потребе; уља за 

чишћење; уља и лосиони за масажу; уља и лосиони 

за тамњење коже; уља након сунчања; уља након 

сунчања за козметичке потребе; уља након сунчања 

[козметичка]; уљане купке за негу косе; уљане купке 

за негу косе за козметичке потребе; уље бора за 

чишћење подова; уље за купке, за немедицинску 

примену; уље за купке, за немедицинску употребу; 

уље лаванде за козметичке потребе; уље од лаванде; 

уље од пеперминта [парфимеријски производ]; уље 

чајевца; уље чајног дрвета; учвршћивачи за нокте; 

фарбе за браду; фарбе за косу; фарбе за трепавице; 

фитокозметички препарати; флексибилни абразиви; 

фумигацијска средства [парфеми]; футроле за ружеве 

за усне; хелиотропин; хемијски препарати за 

чишћење за употребу у домаћинству; хемикалије за 

освежавање боја за употребу у домаћинству [прање 

веша]; хигијенски препарати као тоалетни 

производи; хидратантне креме за после бријања; 

хидратантне креме за после сунчања; хидратантне 

креме за употребу после сунчања; хидратантне 
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креме, лосиони и гелови; хидратантне креме после 

бријања; хидратантни гелови [козметички]; 

хидратантни лосиони за после бријања; хидратантни 

лосиони [козметички]; хидратантни препарати; 

хидратантни препарати за косу; хидратантно млеко 

за тело; хидрирајуће креме за после бријања; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

хидроген пероксид за косу; црвенило за полирање 

[прах за полирање метала]; црни лак за обућу [крема 

за обућу]; чај за купање за козметичке сврхе; чврсти 

пудери за пудријере [козметика]; челичне перле за 

употребу као абразивно средство за пескирање; 

шампон за кућне љубимце, немедицински 

[неветеринарско средство за негу длаке]; шампони*; 

шампони за бебе; шампони за животиње 

[немедицински препарати за негу]; шампони за косу; 

шампони за косу 3 у 1; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за 

људску косу; шампони за суво прање*; шампони за 

тепихе; шампони и регенератори за косу; шампони и 

регенератори за кућне љубимце [немедицински, 

неветеринарски препарати за негу животиња]; 

шампони против перути; шампони-регенератори; 

шампони у облику сапуна; шљокице за козметичке 

потребе; шљокице за лице; шљокице за лице и тело; 

шљокице за нокте; шминка; шминка за лице и тело; 

шминка за очи; шминка за пудријере; шминка за 

тело; шминка која се продаје у козметичким 

кутијама; шминка у облику оловке; шминке за лице; 

шмиргла; шмиргл папир; шмиргл платно; штирак за 

веш; штирак за прање веша; штирак за сјај веша; 

шумеће кугле за купање; шустерски восак.  

16  хосхо-гами [дебели јапански папир]; каса-гами 

[папир импрегниран уљем за папирне кишобране]; 

кохзо-гами [папир направљен од коре дуда]; 

мизухики [јапанске церемонијалне папирне тракице]; 

танзаку [тракице украсног папира]; адвентски 

календари; адресари; адресне матрице за машине за 

адресирање; адхезиви за кућну употребу; акварел 

боје; албуми; албуми за аутограме; албуми за бебе; 

албуми за кованице; албуми за маркице; албуми за 

одлагање лепеза и кугли за писаће машине; албуми 

за посебне прилике; албуми за самолепљиве 

сличице; албуми са сликама са венчања; алманаси; 

амбалажа за флаше од папира или картона; 

анатомски модели за наставне и образовне сврхе; 

апарати за вињете; апарати за обележавање 

бројевима; апарати за пластифицирање за кућну и 

канцеларијску употребу; апарати за проверу и 

маркирање ради превенције превара; апарати за 

развијање фотографија; апарати за уништавање 

папира [шредери] за канцеларијску употребу; 

апарати и машине за умножавање докумената; 

аритметичке таблице; ароматични материјали за 

моделирање; архитектонски модели; архитектонски 

планови; архитектонски планови и спецификације; 

аташе мапе; атласи; аутоматски дозатори лепила за 

канцеларијску употребу; аутоматски дозатори 

лепљиве траке за канцеларијску употребу; 

бакрописи; банковни чекови; бејзбол картице; 

бележнице; бележнице за диктирање; бележнице за 

писање; бележнице за скицирање; бележнице, 

нотеси; белетристичке књиге; беле школске табле; 

бели картон; беџеви од картона; беџеви од папира; 

беџеви са именом [канцеларијски прибор]; беџеви с 

именом од папира; библије; библијски папир; 

билтени; билтени са вестима [штампани материјал]; 

билтени [штампани материјал]; биолошки узорци за 

употребу у микроскопији [наставни материјал]; 

биоразградиве посуде од папирне пулпе за храну за 

понети; блокови за бележење резултата; блокови за 

белешке; блокови за записивање; блокови за 

инструкције о узимању лекова; блокови за сликарске 

ногаре; блокови за цртање; блокови [канцеларијски 

материјал]; блокови са неувезаним листовима 

папира; блокови са папиром за писање; божићне 

честитке; бојице; бочице за мастило; брисачи за беле 

табле; брисачи за креде; брисачи за налив пера; 

брисачи за табле за писање; брисачи за школске 

табле [брисачи креде]; брисачи мастила; бристол 

папир; бројеви [штампарски]; брошуре; бушилице за 

папир [зумба]; бушилице рупа [канцеларијски 

реквизити]; ваљци за бојење; ваљци за кућно 

фарбање; ваљци за наношење боје; ваљци за писаће 

машине; ваљци са мастилом за канцеларијске 

уређаје; ваучери; ваши [јапански папир]; вежбанке; 

вежбанке [празне]; верске књиге; верско циркуларно 

писмо; визит карте; визит картице; винилне књиге за 

купање; висеће фасцикле; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; вишенаменске пластичне 

кесе; влакнасти папир; водене боје [сликарске]; 

водене боје, сликарске; водичи за телевизијске 

програме; водоотпорни папир; восак за калупе, који 

није за зубарску употребу; восак за печаћење; воском 

импрегнирани квалитетни папир; воштане боје; 

воштане бојице; воштани папир; вреће за ђубре [од 

папира или пластике]; вреће за микроталасно 

кување; вреће за смеће [кесе за смеће или ђубре]; 

врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за 

паковање; врећице [коверте, кесице] од папира за 

паковање; врећице [коверте, кесице] од пластике за 

паковање; врећице од папира за паковање; врећице 

од папира или пластике за паковање; врхови за 

хемијске оловке са куглицом на врху; географске 

мапе; географски лексикони; глина за моделирање за 

децу; глина од полимера за моделирање; глобуси; 

глутен [лепак] за папир или употребу у домаћинству; 

годишњаци [штампана издања]; гравуре; графитне 

мине за оловке; графичка уметничка штампа; 

графичке репродукције; графичке уметничке 

репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; грубе папирнате марамице за козметичку 
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употребу; гумени напрсци [канцеларијски 

реквизити]; гумени печати; гумени печати за 

документа; гумиране траке за канцеларијску или 

кућну употребу; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумирани 

папир; гумице [еластичне траке] за канцеларије; 

гумице за брисање; гумице на врху оловке; 

датумари+л12000; дебели папир за цртање; 

декоративне књиге за клуб-столове; делимично 

одштампани обрасци; дечије радне свеске; дечије 

сликовнице; дечији комплет папира за ликовно; 

дидактичке картице [наставни материјали]; 

дијаграми; дневне новине; дневници; дневници 

[бродска евиденција]; дневници [ваздухопловство]; 

дневници [власнички листови за аутомобиле]; 

дневници [књиговодство]; дозатори лепљиве траке за 

канцеларијску и кућну употребу; дописнице за 

најаву посебних догађаја; дописнице, разгледнице; 

држачи за графитне оловке; држачи за карте од 

папира; држачи за кистове; држачи за креду; држачи 

за лепљиве траке; држачи за нотесе; држачи за 

обичне и хемијске оловке; држачи за оловке; држачи 

за писма; држачи за стони прибор; држачи за табле 

са резултатима за голф; држачи за хемијске оловке; 

држачи листова; држачи оловака; држачи печата; 

држачи прибора за писање; држачи спајалица; 

држачи спајалица за папир; држачи списа, 

докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; дршке за кистове; едукативне карте 

[материјал за учење]; екс либрис налепнице; 

електричне писаће машине; електричне хефталице за 

канцеларије; електрични бушачи рупа 

[канцеларијски прибор]; електрични зарезачи за 

оловке; електрични отварачи писама; електрични 

пирографи; електрокардиографски папир; 

електронске писаће машине; електростатички папир; 

елементи за писаће машине; енциклопедије; етикете 

за обележавање; етикете, не од текстила, за бар 

кодове; етикете од папира или картона; етикете са 

ценама; желатинско лепило црвене алге, за 

канцеларијске или кућне потребе; жигови [печати]; 

зарезачи за козметичке оловке; зарезачи за 

механичке оловке; зарезачи за оловке; зарезачи за 

оловке, електронски и неелектронски; зарезачи за 

оловке, механички; заставе и троугласте заставице од 

папира; заставе од папира; заштитне корице за 

књиге; заштитне навлаке за листове папира и 

странице књига; заштитни папир; звездани глобуси; 

зидне карте; зидни календари; игле за копирање за 

цртачке сврхе; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; изложбене кутије од картона; изложбене 

кутије од папира; изложбене кутије од папира или 

картона; илустрације; илустроване зидне мапе; 

илустроване зидне мапе за образовне потребе; 

илустровани нотеси; илустровани романи; именици 

[штампани материјал]; импринтери за канцеларијску 

употребу; импринтери за ручно штампање кредитних 

картица; индексирани нотеси; индексне карте 

[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за 

репродукцију слика у штампарској индустрији; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

индустријске картонске или папирне кутије за 

паковање; индустријске картонске кутије за 

паковање; инструменти за гравирање; инструменти 

за писање; инструменти за цртање; интерактивне 

едукативне књиге за децу; информативна писма; 

информативне књиге; информативне књижице; 

информативни листови; исписи у облику слика; 

испуна од папира или картона; јапански папир; 

јапански папир [ториноко-гами]; јапански папир за 

рукотворине; јастучићи за мастило; јастучићи за 

печате; јастучићи с мастилом за печате; једнократне 

кесице за паковање стерилизованих инструмената; 

једнократне стоне салвете од папира; јеловници; јо јо 

држачи картица са именом [канцеларијски прибор]; 

каландрирани папир; калеми за траке са мастилом; 

календари; календари са кидањем страница; 

калиграфски папир; калиграфски радови; калупи за 

глину за моделирање [уметнички материјал]; 

канцеларијска папирна галантерија; канцеларијске 

актовке [канцеларијски материјал]; канцеларијске 

машине за затварање коверата; канцеларијске 

машине за печаћење; канцеларијске машине за 

спајање папира; канцеларијске портфолио фасцикле; 

канцеларијске фасцикле; канцеларијске футроле; 

канцеларијски апарати за спирално увезивање; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; канцеларијски папир; 

канцеларијски прибор за писање; канцеларијски 

прибор [осим намештаја]; канцеларијски уређаји за 

етикетирање; канцеларијски уређаји за исписивање и 

гравирање чекова; канцеларијски уређаји за 

означавање словима; канцеларијски уређаји за 

равнање уметнутог папира; канцеларијски уређаји за 

раздвајање папира; канцеларијски уређаји за слагање 

слова; капице за брисање; карбон папир; карикатуре; 

карте; карте за превоз; картице за белешке; картице 

за писање кратких порука; картице за уписивање 

података; картице са бодовима; картице са бодовима 

за голф; картице са именима за столове; картице са 

универзалним поздравима; картон; картон за 

паковање; картони за испоруку робе; картон израђен 

од дудовца [сенкаси]; картон направљен од коре дуда 

[тенгујоси]; картон од маниле; картонска амбалажа; 

картонска облога за ребрасти картон; картонске 

висеће етикете; картонске декорације за намирнице; 

картонске етикете; картонске етикете за пртљаг; 

картонске или папирне кутије за поклоне; картонске 

или папирне кутије за поклоне за забаве; картонске 

кутије; картонске кутије за индустријско паковање; 

картонске кутије за паковање; картонске кутије за 
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поклоне; картонске кутије за поклоне за забаве; 

картонске кутије за торте; картонске кутије за 

шешире; картонске носиљке за храну и пиће; 

картонске ознаке; картонске позадине за увезивање 

књига; картонске посуде; картонске склопиве кутије 

за паковање; картонски материјал за паковање; 

картонски материјал за паковање [облагање, 

пуњење]; картонски натписи; картонски плакати; 

картон у боји [обојени картон]; картотеке; картотеке 

са подацима о педијатријском мерењу и дозирању 

лекова; каталози; каталози за куповину од куће; 

каталози за наручивање робе поштом; каширани 

папир; квалитетни канцеларијски папир; кесе за 

замрзиваче; кесе за набавку од папира или пластике; 

кесе за посуде за посип за кућне љубимце које могу 

да се скину; кесе за сендвиче од папира или 

пластике; кесе од папира за паковање; кесе од папира 

или пластике за паковање; кесе од папира или 

пластике за паковање оброка; кесе од пластике за 

паковање; кесице за прославе од папира или 

пластике; кистови за калиграфију; кичице; клипсе за 

оловке; клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; 

књиге активности; књиге активности са 

налепницама; књиге венчања; књиге гостију; књиге 

за бојење; књиге за годишњице; књиге за децу; 

књиге за децу са аудио компонентама; књиге за 

купање; књиге за поклон; књиге на преклоп са 

тродимензионалним сликама; књиге новчаних 

примања; књиге пословне евиденције; књиге 

пријемница; књиге расхода; књиге рачуна; књиге 

референтне збирке; књиге рецепата; књиге са 

аутограмима; књиге салда; књиге са песмама или 

нотама; књиге са подацима; књиге са причама; књиге 

са узорцима зидних облога; књиге са узорцима 

папирних тапета; књиге са упутствима за рачунарске 

игре; књиге увезане жицом; књиге црквених песама; 

књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачке машине за канцеларијску употребу; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књиговодствени 

обрасци; књижице; књижице за бележење резултата; 

књижице о удаљености на голф теренима; књижице 

са купонима; коверте; коверте за паковање од папира 

или пластике; коверте од манила папира; кожне 

пернице; кожни обележивачи за књиге; кожни омоти 

за књиге; кожни омоти за роковнике; колажи; 

колекционарске сличице; колекционарске сличице, 

за размену, које нису за играње; колекционарске 

фотографије играча; комади картона; комеморативне 

књиге; комеморативне маркице [печати]; 

комеморативне поштанске маркице; компјутер 

папир; комплети белетристике; комплети за 

израђивање модела од папирне каше; комплети за 

цртање; комплети књига белетристике и не-

белетристике; комплети књига са упутствима за 

рачунарске игре; комплети не-белетристике; 

комплети са глином за моделовање; комплети 

улазница [папир за штампање]; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректори у 

облику пера за писање; коректори у оловци; 

коректори у оловци за писаће машине; коректори у 

траци за писаће машине; коректори у фолији за 

писаће машине; коректорске траке [канцеларијски 

прибор]; корице за банкарске књижице; корице за 

недељне планере; корице за пасоше; корице 

[канцеларијски материјал]; корице књига; кошуљице 

за држање и заштиту поштанских маркица; 

кошуљице за списе; крафт хартија; креда за писање; 

креда за школске табле; креда у спреју; креде за 

маркирање; креде за писање у штапићима; креп 

папир; креп папир за кућну употребу; кривуљари; 

кристал папир; кројачка креда; кројеви за шивење 

одевних предмета; кројеви и образци за копирање; 

ксерографски папир; кугле са словима за писаће 

машине; куглице за хемијске оловке; кутије за 

канцеларијски прибор; кутије за матрице; кутије за 

ношење од папира; кутије за оловке; кутије за 

паковање од картона; кутије за паковање од картона 

или папира; кутије за паковање од регенерисане 

целулозе; кутије за печате; кутије за пице од картона; 

кутије за поштанске марке; кутије за складиштење 

часописа; кутије за чување фотографија; кутије и 

четкице за сликање; кутије-картотеке за 

складиштење пословне и личне документације; 

кутије направљене од влакнастих плоча; кутије од 

картона за паковање; кутије од папира; кутије од 

ребрастог картона; кутије са бојама [школски 

материјал]; кутијице за маркере; кућне оргуље; 

кухињски убруси; ладице за документа 

[канцеларијски реквизити]; ламинирани папир; 

латекс лепак за папирни канцеларијски материјал 

или за кућну употребу; лењири за нацрте; лењири за 

цртање; лењири [инструменти за цртање]; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за 

канцеларијску употребу; лепак за кућну употребу; 

лепак за папир или употребу у домаћинству; лепак за 

тканину за кућну употребу; лепак од арапске гуме за 

папирни канцеларијски материјал или за кућну 

употребу; лепак од желатина за папирни 

канцеларијски намештај или за кућну употребу; 

лепак од морских алги за папирни канцеларијски 

материјал; лепак са шљокицама за канцеларијску 

употребу; лепак у стику за канцеларијску или кућну 

употребу; лепенка; лепила за канцеларијске потребе; 

лепила и средства за лепљење за канцеларијску и 

кућну употребу; лепило у оловци за канцеларијску 

употребу; лепкови за канцеларијске и кућне потребе; 

лепкови за канцеларијску или употребу у 
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домаћинству; лепљива пластична фолија за 

обмотавање; лепљива пластична фолија за 

обмотавање и паковање; лепљива пластична фолија 

за паковање; лепљива пластична фолија за 

постављање слика; лепљива слова и бројеви од 

винила; лепљиве ознаке које се штампају са 

медицинским и личним подацима особе [нису од 

текстила]; лепљиве ознаке од папира; лепљиве 

пластичне фолије за папирни канцеларијски 

материјал; лепљиве траке за канцеларијску употребу; 

лепљиве траке за папир или употребу у домаћинству; 

лепљиве фолије [канцеларијски материјал]; лепљиви 

блокови за белешке; лепљиви материјали за 

канцеларијску употребу; лепљиви папир за белешке; 

лепљиви углови за фотографије; летци, флајери; 

леци; леци у области продаје некретнина; листајуће 

књиге; листови за бележење резултата; листови за 

допуну; листови папира за хватање бележака; 

листови папира [канцеларијски]; листови 

рециклиране целулозе за паковање [целофан]; 

листови с комеморативним маркицама; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографска штампа; литографски камен; лични 

планери; љубавни романи; магазини [периодични]; 

магнетне табле за распореде активности и састанака; 

магнетне табле као канцеларијска опрема; магнетни 

папир; мале школске табле; мали фото-албуми 

[албуми за фотографије]; малч папир; манга 

графичке новеле; манга стрипови; манжетне за 

држање прибора за писање; манила папир; мапе за 

документе; марамице од папира; марамице од папира 

за козметичку употребу; марамице од папира за 

чишћење; маркери за документа [маркери за 

обележавање]; маркери за књиге; маркери за кожу; 

маркери за мокро брисање; маркери за обележавање 

страница докумената [заставице за обележавање]; 

маркери за суво брисање; маркери на штапићима; 

маркери [писаћи прибор]; маркери са бојом у стику; 

маркери са влакнастим врхом; маркери са врхом од 

филца; маркетиншки леци; мастила за обележавање 

која садрже биотехнолошке елементе за 

аутентификацију предмета; мастила за папир; 

мастила за печате; мастила за уређаје за писање; 

мастило; мастило за калиграфију; мастило за писање; 

мастило за цртање; мастиљаве траке; мастиљави 

штапићи [суми]; мастиљарнице; материјал за обуку 

[изузев апарата]; материјал за паковање направљен 

од скроба; материјали за моделирање; материјали за 

обуку и наставу; материјали за паковање направљени 

од замене за папир на бази минерала; материјали за 

паковање од картона или папира за сладолед; 

материјали за паковање од рециклираног папира; 

материјали за писање; материјали за увезивање 

књига и докумената; материјали за уметнике; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материјали за цртање за школске табле; 

материјали за цртање и материјали за уметнике; 

материјали и масе за моделирање за децу; материје 

за печаћење за канцеларијску употребу; матрице за 

умножавање; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

израду шаблона; машине за наношење лепка за 

кућну и канцеларијску употребу; машине за оштрење 

оловака, електронске или неелектронске; машине за 

убацивање писама у коверте за канцеларијску 

употребу; машине за уметање папира за 

канцеларијску употребу; машине за франкирање за 

канцеларијску употребу; медицински часописи; 

мезуза кутије; мезуза пергаменти; металик мастила 

за писање; металик мастила за употребу у 

калиграфији; металик папир за умотавање поклона; 

металне дршке за четке; метални врх за индексне 

карте; мешалице за боју и палете [материјали за 

уметнике]; мешалице за боју [материјали за 

уметнике]; милиметарски папир; мини албуми за 

фотографије; миришљаве облоге за фиоке; 

моделарска глина; модели за везење одштампани на 

папиру; молитвеници; монографије; мотивацијске 

картице; музичке партитуре у штампаном облику; 

музичке честитке, разгледнице; музички магазини; 

мустре за кројење; мустре [шеме за вез]; навлаке за 

ваљке за наношење боје; навлаке за картице са 

именом; надстолњаци од папира; налепнице; 

налепнице за бранике аутомобила; налепнице 

[канцеларијски прибор]; налепнице које се наносе 

пеглом; наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; наруџбенице; наставни 

водичи; наставни материјали од папира; натписи од 

папира; натписи од папира или картона; нацрти; 

небелетристичке књиге; неелектронски импринтери 

за кредитне картице; неелектронски показивачи 

графикона; неисечене и несавијене картонске плоче; 

неметалне дршке за четке; неозначени лењири; 

непровидни папир; несесери са прибором за писање; 

неурамљени литографски цртежи; новинарски 

нотеси; новине; новине са великим тиражом; 

новински папир; новински стрипови [штампани 

материјал]; новчанице; новчанице сувенири; ногаре 

за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за 

отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; нотеси; нумерисани репертоари; 

обележивачи за књиге; обележивачи за књиге, не од 

племенитих метала; обојени песак за ручну радиност 

и уметност; обрађени папир за умотавање цвећа и 

цветних аранжмана; образовне књиге; образовне 

публикације; обрасци за наручивање за куповину од 

куће; обрасци за прецртавање; обрасци преносивих 

вредносних папира; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; овлаживачи 

прстију; огласне табле [канцеларијски реквизити]; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/3a 

Intellectual Property Gazette  2023/3a 

22 ЗИС / RS / IPO 

 

огласне табле штампане на папиру или картону; 

огласни панои од папира или картона; ознаке за 

поврат пртљага од папира; ознаке за суво наношење; 

ознаке од папира или картона; ознаке са адресом; 

означивачи страница књига од племенитог метала; 

ојачане етикете за канцеларијски материјал; оквири 

за поштанске марке; оквири за слике од картона; 

оквири за слике од папира; оквири за уметничке 

слике; оквири за фотографије; оквири за фотографије 

или уметничке слике; оквири за фотографије или 

уметничке слике од папира или картона; оквири за 

фотографије од папира или картона; окретни кружни 

дијаграми; олеографи; оловке; оловке за бојење лица; 

оловке за калиграфију; оловке за нокте; оловке за 

обрве; оловке за сликање; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке од племенитих метала; 

оловке са графитном мином [техничке оловке]; 

оловке са гумицама; оловке са мастилом; оловке са 

шљокицама за канцеларијску употребу; омикуји 

[свете срећке] [штампане траке папира које се 

користе за прорицање будућности]; омотачи за 

вежбанке; омотачи за флаше од картона или папира; 

омоти за документа [канцеларијски материјал]; 

омоти за извештаје од папира; омоти за папир; омоти 

за саксије од папира; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; опрема за игрице 

за играње улога у виду приручника; опрема за 

писање од влакана; организационе шеме [штампани 

материјал]; отварачи за писма; отварачи за писма од 

племенитог метала; отисци настали ситоштампом; 

отисци са ликовима из цртаних филмова; офсет 

папир; палете за сликаре; памфлети; пантографи 

[справе за прецртавање]; папир; папир без карбона за 

израду копија; папир боје слоноваче; папир за визит 

картице [полуготове]; папир за дигиталну штампу; 

папир за етикете; папир за израду кеса и врећа; папир 

за именике; папир за индустријске потребе; папир за 

јапанске унутрашње клизне преграде [фусума-гами]; 

папир за коверте; папир за копирање; папир за кућне 

потребе; папир за кућну и индустријску употребу; 

папир за ласерске штампаче; папир за лекарске 

столове за прегледе; папир за машине за снимање; 

папир за механичке рачунске машине; папир за 

моделирање; папир за намирнице; папир за 

облагање; папир за оригими; папир за паковање; 

папир за печење; папир за писање; папир за писање и 

коверте [папирна галантерија]; папир за писаће 

машине; папир за полице; папир за потврде о 

власништву деоница; папир за проверу штампаног 

материјала; папир за публикације; папир за 

радиограме; папир за разгледнице; папир за 

репродукције; папир за ручне радове [уметност и 

рукотворине]; папир за салвете; папир за свеске; 

папир за сликање и калиграфију; папир за 

сублимационе штампаче; папир за телефакс; папир 

за увијање; папир за укоричавање књига; папир за 

умотавање барута; папир за умотавање и паковање; 

папир за умотавање поклона; папир за умотавање 

хране; папир за употребу у индустрији графичке 

уметности; папир за употребу у производњи кесица 

за чај; папир за употребу у производњи тапета; папир 

за употребу у производњи хируршких чаршава; 

папир за фотокопирање; папир за цртање; папир за 

часописе; папир за шаблоне [папир за умножавање]; 

папир за штампање фотографија; папир за штампање 

фотографија [није хемијски сензибилизован]; папири 

за фиоке; папир као имитација коже; папир који 

преноси топлоту; папир који садржи лискун; папирна 

амбалажа и посуде за храну и пиће од материјала 

који су креирани тако да имају штетан утицај по 

околину; папирна чипка; папирне висеће етикете; 

папирне декорације за забаве; папирне етикете; 

папирне етикете за идентификацију; папирне етикете 

за мокро брисање; папирне етикете за поклоне; 

папирне етикете за пртљаг; папирне заставице; 

папирне или картонске кутије; папирне или 

пластичне кесе за ноћ вештица; папирне или 

пластичне кесице за поклоне; папирне кесе; папирне 

кесе за куповину; папирне кесе за сендвиче; папирне 

кесе за смеће; папирне кесе за смеће за кућну 

употребу; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне кесе за 

употребу у домаћинству; папирне кесице за забаве; 

папирне кесице за поклоне; папирне кесице за 

пошту; папирне коверте за паковање; папирне копче; 

папирне крпе за прање; папирне кутије за крем; 

папирне кутије за паковање; папирне кутије за 

поклоне; папирне кутије за чување честитки; 

папирне кутије за шешире; папирне марамице; 

папирне марамице за уклањање шминке; папирне 

машне за умотавање поклона; папирне машне за 

умотане поклоне; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; папирне навлаке за 

wц даске; папирне навлаке за даске за тоалет шоље; 

папирне навлаке за намештај, нису по мери; папирне 

налепнице за отпремање; папирне облоге за тоалетне 

шоље; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне ознаке; папирне 

поклон кесице за вино; папирне портикле за бебе; 

папирне посуде; папирне посуде за индустријско 

паковање; папирне ролне за рачунске машине; 

папирне траке; папирне траке за дигитроне; папирне 

траке за рачунске машине; папирне траке и картице 

за бележење компјутерских програма; папирне траке 

и машне за паковање поклона; папирне траке, које 

нису позамантерија и украси за косу; папирни 

амблеми; папирни банери за тренинге и гимнастику; 

папирни затварачи за посуде; папирни и картонски 

материјали за паковање [пуњење, облагање]; 

папирни картони за јаја; папирни картони за храну за 

понети; папирни материјал за паковање; папирни 

материјал за паковање [облагање, пуњење]; папирни 
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натписи за торте; папирни нотеси; папирни омоти за 

документа; папирни омоти за кованице; папирни 

омоти за саксије; папирни плакати; папирни 

подметачи за коктеле; папирни подметачи за кутије 

за љубимце; папирни подметачи за пивске чаше; 

папирни подметачи за послужавнике; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни 

регистратори-хармонике са преградама; папирни 

сунцобрани за коктеле; папирни убруси за руке; 

папирни украси за забаве; папирни украси за колаче; 

папирни филтери за апарате за кафу; папирни 

филтери за кафу; папирни џакови; папирни шаблони; 

папир од пиринча*; папир од пулпе, дрвене масе; 

папир осетљив на топлоту; папир отпоран на буђ; 

папир отпоран на киселину; папир отпоран на 

масноћу; папир са заглављем за писма; папир са 

линијама; папир са семењем за садњу [канцеларијски 

материјал]; папир у листовима; папир у облику саћа; 

папир у ролнама за штампаче; паспартуи од папира; 

паста за моделирање; паста од црвеног мастила за 

печате; пастелне бојице; пастелне бојице [креде у 

боји]; патроне за наливпера; патроне за пенкала; 

патроне са мастилом за наливперо; патроне са 

мастилом за пера; паус папир; пелир папир; пелир 

папир за копије [канцеларијски материјал]; пера; 

пера за калиграфију; пера за писаљке; пера за туш; 

пера за уметнике; пера од злата; пера са индијским 

мастилом; пера у боји; пергамент; периодичне 

публикације; пернице за обичне и хемијске оловке; 

пернице за оловке; перфориране картице за разбоје; 

печати; печати за нумерисање; печати за 

обележавање; печати који остављају отисак; печати 

са адресом; печати са мастилом; пиринчани папир 

[папир за јапанске клизне преграде]; писаљке за 

таблице; писаће машине; писаће машине [електричне 

и неелектричне]; писаће машине и канцеларијски 

прибор [изузев намештаја]; писаће машине и 

канцеларијски прибор [осим намештаја]; писаћи 

блокови; плакати од папира; плакати од папира или 

картона; планери за канцеларијску употребу; 

планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластиком обложени папир за фотокопирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична лепила за кућну употребу или 

употребу у домаћинству; пластична, мехураста 

амбалажа за паковање или умотавање; пластична 

савитљива фолија за паковање која се продаје на 

велико индустријским и комерцијалним 

произвођачима; пластична танка растегљива фолија 

за обавијање палета; пластична фолија за паковање; 

пластична фолија за умотавање хране; пластичне 

вреће за постављање кутија с песком за мачке; 

пластичне кесе за куповину; пластичне кесе за кућну 

употребу; пластичне кесе за одлагање доњег веша; 

пластичне кесе за одлагање животињског измета; 

пластичне кесе за паковање; пластичне кесе за 

паковање леда; пластичне кесе за пелене за 

једнократну употребу; пластичне кесе за печење у 

рерни; пластичне кесе за смеће; пластичне кесе за 

смеће за кућну употребу; пластичне кесе за чување 

драгоцености; пластичне кесе за чување хране за 

кућну употребу; пластичне кесице за паковање; 

пластичне кесице за сендвиче; пластичне коверте за 

паковање; пластичне странице са џепићима за 

рецепте; пластичне странице са џепићима за сличице 

за размењивање; пластичне странице са џепићима за 

фотографије; пластичне фолије; пластичне фолије за 

омотавање; пластичне фолије за паковање хране; 

пластичне фолије за умотавање хране за кућну 

употребу; пластичне футроле за држање бејзбол 

картица; пластични лепак за папирни канцеларијски 

материјал или за кућну употребу; пластични 

материјал за паковање; пластични материјали за 

паковање; пластични материјали за паковање 

сендвича; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; пластични омоти; пластични 

омоти за поклоне; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плоче као основа за урамљивање слика и 

фотографија; плочице за адресе; плочице за 

печаћење; плочице са хватаљком за листове папира; 

подлоге за кованице; подлоге за писање; подлоге за 

урамљивање фотографија; подлоге које се стављају 

између слике и рама; подметачи за пивске чаше; 

подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од 

папира; подметачи од картона; подметачи од папира; 

подметачи од папира или картона; подметачи од 

папира као портикле за бебе; подметачи [подлошци] 

од картона или сличних материјала; подне 

налепнице; подупирач за руке за сликаре; 

подупирачи за књиге; позивнице; поједностављени 

џепни водичи [штампани материјал]; показатељи 

датума; поклопци за оловке; полипропиленске 

фолије за умотавање; полице за документа; полице за 

папир [канцеларијски прибор]; полуобрађени папир; 

пописи адреса; портикле од папира; портикле са 

рукавима, папирне; портрети; пословни именици; 

пословни обрасци; постављене врећице од папира; 

постери; постери без оквира; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за стоне календаре; постоља за фотографије; 

посуде за водене боје за уметнике; посуде за лед, од 

картона или папира; посуде за писма; посуде за 

сортирање и бројање новца; посуде за чување од 

папира; посуде од ребрастог картона; посудице за 

боје; поштанске марке; поштанске цеви од картона; 

поштански жигови; правне бележнице; правни 

зборници; правни извештаји; правни часописи; 

правоугаони лењири за цртање; празне бележнице; 

празне или делимично исписане папирне етикете; 

празне или делимично исписане разгледнице; празне 

картице; празне картице за белешке; празни 

дневници; празни обрасци; преграде за индексирање; 
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преграде за нотесе; преградни картони за 

регистраторе са прстеновима; прекривачи столова од 

папира; преносиве слике [декалкоманије]; пресе за 

спајање [неелектричне хефталице]; прибадаче за 

плутане табле; прибор за ручно лепљење налепница; 

приручници; приручници за обуку; приручници за 

употребу музичких синтисајзера; приручници за 

употребу опреме за вежбање; приручници за 

употребу рачунара; приручници за цртање; 

приручници са упутствима; приручници са 

упутствима за наставне потребе; притискачи за 

папир; пробадачи [канцеларијски материјал]; 

програми дешавања као сувенири; програми 

сувенири; продуживачи за оловке; производи за 

брисање; проспекти; пуњење од картона; пуњење од 

папира; путни часописи; путничке карте; путописи; 

радне свеске са вежбама; разгледнице; распореди 

догађања за посебне прилике; рачунарски 

приручници; рачуноводствени блокови; рачунске 

таблице; ребрасте кутије за архивирање; ребрасти 

картон; ребрасти папир; регистратори; регистратори 

за канцеларијску употребу; регистратори за рецепте; 

регистратори са прстеновима; регистратори са три 

прстена; резервне гумице за оловке; рекламни 

натписи од картона; рекламни натписи од папира; 

рекламни натписи од папира или картона; реплике 

људских и животињских скелета, или делова скелета, 

и фосила за образовне сврхе; репродукције слика; 

рециклирани квалитетни папир; рециклирани папир; 

речници; рибље туткало за употребу у канцеларијама 

или домаћинству; рођенданске честитке; 

рођендански споменари; роковници; ролери са гел 

мастилом; ролне пластичне фолије за паковање; 

ролне пластичне фолије за паковање електронских 

уређаја; ролне пластичне фолије за паковање 

фармацеутских препарата; ролне пластичне фолије за 

паковање хране; ролне тоалет папира; романи; 

ротациони уређаји за умножавање; рукавице за 

наношење боја; рукописи у књигама; ручке ваљка за 

бојење; ручни зарезачи; ручни штампачи за етикете 

[канцеларијски реквизити]; ручно бојене папирне 

етикете за винске боце; самокопирајући папир; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; самолепљиви пластични листови за 

облагање полица; састављене картонске кутије за 

паковање; свеске; свеске за вежбање рукописа; 

свеске од папира; свеске са спиралним повезом; 

светлећи папир; свилена платна за сликање; свилени 

папир; свилени папир за израду папира за шаблоне; 

секачи за цд за кућну и канцеларијску употребу; 

секачи папира [канцеларијски прибор]; сетови 

хемијских оловака у боји; сигурносни папир; 

синтентички квалитетни папир; синтетички папир; 

скице; скробне пасте [лепила] за папир или употребу 

у домаћинству; скробни лепак за папирни 

канцеларијски материјал; сликарска платна за 

уметнике; сликарске оловке; сликарске четкице; 

сликарски блокови; сликарски комплети за децу; 

сликарски комплети за уметнике; сликарски папир; 

сликарски штафелаји; сликарско платно; слике; 

слике за бојење; слике, урамљене или неурамљене; 

слике штампане жикли техником; сликовнице; 

сличице за размењивање на тему спорта; слова и 

бројеви израђени од папира; слова и бројеви са 

лепљивом полеђином [канцеларијски прибор]; слова 

на писаћим машинама, на тастатури; слова, 

штампарска; сложиве кутије од картона; сложиве 

кутије од папира; смесе за моделирање; софтвери и 

програми за обраду података у штампаном облику; 

спајалице; спајалице за новац; спајалице за новац не 

од метала; спајалице за новац од драгоценог метала; 

спајалице за новац од метала; спајалице за папир; 

спајалице за папир; спајалице [канцеларијски 

прибор]; спајалице-штипаљке; спојени рамови 

[штампарски]; споменари; споменари за бебе; 

споменари [фото албуми]; справе за аутоматско 

дозирање спајалица за канцеларијску употребу; 

справе за вађење спајалица; сребрни папир; средства 

за лепљење за канцеларијску употребу; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталак за књиге [папирни канцеларијски материјал]; 

сталци за документа [канцеларијски реквизити]; 

сталци за календаре; сталци за печате; сталци за 

писаћи прибор; сталци за писма; сталци за посуде за 

штампарска слова; сталци за рентгенске снимке за 

не-медицинске потребе; сталци за сортирање 

бележака; сталци за хемијске оловке; стеатит [креда 

за кројаче]; стенографске бележнице; столњаци од 

папира; стона постоља за документе; стоне канте за 

за стони прибор; стоне кутије за папирну 

галантерију; стоне подлоге са календаром; стоне 

полице за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; стоне салвете од папира; стони дневници; 

стони држачи визит картица; стони календари; стони 

планери; стони ротациони сталци за визит картице; 

стони сетови; стони сетови за оловке и ситнице; 

стони сталци за документе; странице за архивирање; 

странице за споменаре; странице за фотографске 

албуме; стрипови; стрипови [штампани материјал]; 

сунђери за наношење боје; суперкаландрирани папир 

за штампање; табаци од рецикловане целулозе за 

умотавање; табле за акварел папир; табле за плакате; 

табле за цртање; табле за цртање [сликарски 

артикли]; табле које се држе у крилу за читање и 

писање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за бодове; таблице за писање; тврде пернице 

за обичне и хемијске оловке; тврде пернице за 

оловке; тврди картон; телефонски именици; 

телефонски именици за градове; телефонски 

регистри; техничке оловке; течни брисачи мастила; 

течни коректори за документа; течни коректори за 

клишее; течни коректори за писаће машине 
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[канцеларијски прибор]; тинта за наливпера; 

типографске слагарске даске; т-лењири за цртање; 

тоалет папир; торбе за куповину од папира или 

пластике; торбе за ношење табле са листовима; торбе 

[омоти, врећице] од папира или пластике, за 

паковање робе; торбице за прибор за писање; траке 

за бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; 

траке за канцеларијске уређаје; траке за кесе за 

замрзиваче; траке за које се закаче картице са 

именом; траке за које се закаче папирне картице; 

траке за лепљење за папирне картоне; траке за 

матричне штампаче; траке за писаће машине; траке 

за ручне штампаче етикета [канцеларијски прибор]; 

траке за увезивање књига; траке за цигаре, за увијање 

цигарета; транспаренти [банери] од папира; 

транспортни контејнери од картона; трговински 

часописи; тродимензионални модели за образовне 

потребе; тродимензионални пресликачи за употребу 

на било којој површини; тубе од картона; туристички 

водичи; убруси за лице од папира; убруси од папира; 

угаони лењири за цртање; угаоници за нацрте; 

угаоници за цртање; углови за постављање 

фотографија; угломери као инструменти за цртање; 

узорци за плетење; украси за забаве од металик 

папира; украси за оловке; украси од папира за 

средину стола; украсне налепнице за ђонове ципела; 

украсне налепнице за кациге; украсне папирне 

заставице; украсне папирне машне за умотавање; 

украсне подлоге од папира; украсни венци од папира 

за прославе; украсни папир за поклоне са божићним 

мотивима; укрштене речи; улазнице; уложне мапе са 

прстеновима; улошци за посуде за посип за 

животиње за једнократну употребу који могу да се 

скину; улошци за хемијске оловке; улошци за 

хемијске оловке са куглицом; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; улошци с 

тинтом за наливперо; уљне пастеле; уметничка дела 

од картона; уметничка дела од папира; уметничка 

дела од папира или картона; уметничке пастеле; 

уметничке репродукције; уметничке слике; 

уметничке четкице; уметнички материјали; 

уметнички материјали за моделирање; уметнички 

материјали и материјали за цртање; умеци за 

календаре; умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће 

фолије од папира или пластике за паковање хране; 

упијајући јастучићи од папира и целулозе за 

паковање хране; упијајући папир; упутства; упутства 

за рачунарске игре; упутства за рачунарске програме; 

упутства за употребу рачунара; урамљени 

литографски цртежи; урамљени постери; уређај за 

разврставање за канцеларијску употребу; уређај за 

увезивање докумената за канцеларијску употребу; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; уређаји за поништавање 

маркица; уређаји за пресавијање папира за 

канцеларијску употребу; уређаји за умножавање на 

рељефном папиру; уређаји за умножавање 

[умноживачи]; утискивачи за папир [канцеларијски 

прибор]; уџбеници; фармацеутски информативни 

леци; фасцикле за документа; фасцикле за документа 

у облику новчаника; фасцикле за нацрте; фасцикле за 

писма; фасцикле за презентације; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; фасцикле од папира; фасцикле са 

преградама [папирни канцеларијски материјал]; 

фигурине направљене од кашираног папира; 

фигурице направљене од папира; филтер папир; 

фиоке за држање инструмената за израду нацрта; 

фиоке за држање инструмената за цртање; фиоке за 

обичне и хемијске оловке; фиоке за оловке; фиоке за 

хемијске оловке; флип чарт табле; фломастери; 

фломастери са влакнастим врхом; фломастери са 

врхом од филца; флуоросцентни маркери; 

флуоросцентни папир; флуоросцентни фломастери; 

фолије за документа за канцеларијску употребу; 

фолије за прецртавање; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге за паковање хране]; 

фолије, слајдови [канцеларијски материјал]; 

формулари [штампани]; фото-гравуре; фотографије; 

фотографије са аутограмима; фотографије штампане; 

фотографије [штампане]; фотографски албуми; 

француски кривуљари; француски лењири 

кривуљари; футроле за пасоше; футроле за свеске; 

футроле за табле са листовима; футроле за чековне 

књижице; футроле и држачи за пасош; хартија и 

картон; хектографи; хемијске оловке; хемијске 

оловке за писање; хемијске оловке са порозним 

врхом; хефталице за папир; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; хефталице [канцеларијски 

реквизити]; хигијенски папир; хигијенски папирни 

убруси за руке; хистолошки препарати за наставу; 

хотелски именици; хромијуми; хромолитографи; 

целофански папир; целофански папир који не 

пропушта воду; целулозна ацетатна фолија за 

обмотавање; целулозна ацетатна фолија за паковање; 

целулозне марамице; целулоидне фолије за цртане 

филмове; цртане приче у новинама [штампани 

материјал]; цртежи; цртежи који се копирају на 

подлогу; цртежи, скице; часописи за авионе; 

часописи као прилози новинама; часописи о 

рачунарима; часописи [публикације]; часописи са 

општим садржајем; часописи са телевизијским 

програмом; чековне књижице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке за годишњицу; честитке за 

празнике; честитке за специјалне прилике; честитке 

на преклоп са тродимензионалним сликама; 

честитке, разгледнице; четке за декоратере; четкице 

за писање; четкице за сликаре; четкице за цртање; 

четкице за чишћење остатака од гумице за брисање; 

чешљеви за урезивање код сликаних дела; чиоде као 

канцеларијски материјал; џепне заштите за хемијске 

оловке; џепни календари; џепни нотеси; џепни 
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роковници; шаблони за обележавање; шаблони за 

ситоштампу; шаблони за слова; шаблони за тапете; 

шаблони за техничко цртање; шаблони за 

украшавање хране и напитака; шаблони за фарбање; 

шаблони за цртање; шаблони који се користе у 

производњи електронских штампаних плоча и 

других електронских компоненти; шаблони, матрице 

за умножавање; шаблони [од папира]; шестари; 

шестари за цртање; школска опрема [свеске и прибор 

за писање]; школске бележнице; школске табле; 

школске табле за школску и кућну употребу; 

школски годишњаци; шљокице за канцеларијску 

употребу; шнитови за шивење одеће; шпенадле као 

канцеларијски материјал; штамбиљи; штампана 

предавања; штампана саопштења за штампу; 

штампана упутства за употребу; штампане белешке 

са семинара; штампане брошуре; штампане етикете 

за пртљаг; штампане иновативне етикете за винске 

боце; штампане информативне картице; штампане 

информативне фасцикле; штампане картице; 

штампане картице за одговоре поштом; штампане 

картице с рецептима; штампане књиге; штампане 

књиге са нотама; штампане књиге у области 

музичког образовања; штампане књижице; штампане 

лекције; штампане музичке партитуре; штампане 

мустре за кројење; штампане мустре за прављење 

одеће; штампане мустре за прављење хаљина; 

штампане мустре за шивење; штампане награде; 

штампане огласне плоче од картона; штампане 

огласне плоче од папира; штампане папирне етикете; 

штампане периодичне публикације; штампане 

периодичне публикације из области фигуративне 

уметности; штампане периодичне публикације о 

музици; штампане периодичне публикације о плесу; 

штампане периодичне публикације о представама; 

штампане периодичне публикације о туризму; 

штампане периодичне публикације о филму; 

штампане позивнице; штампане позивнице од 

картона; штампане позивнице од папира; штампане 

приче у илустрованом облику; штампане 

публикације; штампане публикације у вези са 

компјутерима; штампане ствари; штампане странице 

за одговоре; штампане странице са упитницима; 

штампане таблице; штампане улазнице; штампане 

уметничке репродукције; штампане честитке са 

похрањеним електронским информацијама; 

штампани амблеми; штампани билтени; штампани 

визуелни прикази; штампани водичи; штампани 

дијаграми; штампани извештаји; штампани 

извештаји о истраживањима; штампани извештаји о 

потрошачима; штампани информативни леци; 

штампани информативни листови; штампани 

јеловници; штампани календари; штампани купони; 

штампани купони за снижења; штампани леци; 

штампани материјал [вискока штампа]; штампани 

материјали за дописне школе; штампани материјали 

за обуку; штампани материјали за подучавање; 

штампани материјали за подучавање, образовање и 

наставу; штампани материјали за подучавање о 

телекомуникацијама; штампани материјали у виду 

обојених узорака; штампани материјал са 

аутограмима; штампани наставни материјали; 

штампани наставни планови; штампани образовни 

материјали; штампани памфлети; штампани папирни 

канцеларијски материјал; штампани папирни натписи; 

штампани папирни натписи бројевима столова за 

посебне догађаје; штампани папирни натписи са 

именима за посебне догађаје; штампани планови; 

штампани поклон ваучери, некодирани; штампани 

приручници; штампани приручници са образовним 

методама; штампани промотивни материјали; 

штампани рецепти који се продају као делови 

упакованих прехрамбених производа; штампани 

роковници; штампани сертификати; штампани 

сертификати за награде; штампани узорци; штампани 

упитници; штампани флајери; штампани хороскопи; 

штампани ценовници; штампарска слова; штампарска 

слова, клишеи; штампарске реглете; штампарски 

бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви и 

слова; штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штампарски офсет папир за летке; 

штампарски папир; штампарски слогови; штампарски 

точкови [канцеларијски прибор]; штампа у боји; 

штампа у виду слика; штампа у виду фотографија; 

штампачи за етикете као справе за адресирање; 

штапови за показивање, неелектрични; штафелаји; 

штипаљке за новчанице; штипаљке за папир; штитници 

за брисање; штитници за врх оловке; штитници за 

прсте за канцеларијску употребу.  

25  асхида [високе кломпе за кишу]; датејиме [везице 

за стезање кимона]; датемаки [појасеви за 

обмотавање кимона]; гета [јапанске дрвене кломпе]; 

хакама [плисиране сукње за службена кимона]; 

ханери [одвојиви оковратници за кимона]; хаори-

химо [причвршћивачи од узице за хаори]; хаори 

[кратки капутићи за кимоно]; хиyори-гета [ниске 

дрвене кломпе]; јубан [поткошуље за кимона]; кома-

гета [ниске дрвене кломпе]; косхихимо [повези око 

струка за кимона]; косхимаки [поткошуље за 

кимона]; нагаги [дуга кимона]; немаки [јапанске 

спаваћице]; обиаге-схин [пуњене поставе за оби-

чворове]; обиаге [траке за придржавање поставе за 

оби]; оби [ленте за кимона]; суге-гаса [азијатски 

шешири од трске]; тхобес [традиционалне арапске 

дугачке хаљине]; асаура-зори [јапанске сандале са 

повезом за палац]; аскот кравате; атлетске хеланке; 

бадемантили; баеџа [традиционални корејски 

прслуци за жене]; балетанке; балетанке [равне 

ципеле]; балске хаљине; балске ципеле; бандана 

мараме; беби-дол пижаме; беретке; бермуде; бикини 

гаћице; бикини горњи делови; бикини доњи делови; 

бикини за мушкарце; бикини купаћи костими; 
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бициклистичка одећа; бициклистичке јакне; 

бициклистичке капе; бициклистичке мајице; 

бициклистичке патике; бициклистичке хеланке; 

бициклистички дресови; бициклистички шорцеви; 

блузе; блузе, кошуље; блузе са дугим рукавима; 

блузе са кратким рукавима; блузе [умеци на грудима 

кошуље]; боди [доњи веш]; боди [женско рубље]; 

бодији за бебе и малу децу; бодији за децу; бодији за 

жене; бодији за мушкарце; бодији за одрасле; бодији 

[одећа]; бое [женски крзнени оковратници]; 

боксерице; болера; боло кравате; боло кравате са 

врховима од племенитих метала; бретеле за 

грудњаке [делови одеће]; бретеле и нараменице за 

панталоне; бријачка заштитна одела; ваљенке [чизме 

од ваљане вуне]; вараји [wараји -јапанска обућа од 

рижине трске]; везена одећа; велингтон гумене 

чизме; велингтон чизме; велови [одећа]; венчанице; 

вечерња одећа; вечерње хаљине; вештачко крзно 

[одећа]; визири на капама; визири, штитници од 

сунца као покривала за главу; визир качкети; визир 

качкети [опрема за главу]; виндјакне; водоотпорна 

обућа; водоотпорна одела за мотоциклисте; 

водоотпорна одећа; водоотпорна спољашна одећа; 

водоотпорне панталоне [панталоне]; водоотпорне 

ципеле; водоотпорне чизме; водоотпорни огртачи; 

војне капе; врхови за обућу; врхови ципела [делови 

обуће]; вунена одећа; вунене јакне; вунене капе; 

вунене хулахопке; вунене чарапе; вунени џемпери; 

вунени шалови; габардени [одећа]; гајтани за 

камашне, доколенице; гаће; гаће пумпарице; гаћице 

за бебе [доњи веш]; гаучо панталоне; гвоздени 

делови за ципеле; гвоздени делови за чизме; 

гимнастичке ципеле; гимнастичке чизме; глежњаче; 

голферске капе; горњи делови ј8861ципела; горњи 

делови за јогу; горњи делови за сандале у јапанском 

стилу; горњи делови за тенис; горњи делови обуће; 

горњи делови одеће за децу; горњи делови одеће за 

жене; горњи делови одеће за мушкарце; горњи 

делови одеће за одрасле; горњи делови од тканог 

ратана за сандале у јапанском стилу; горњи делови 

са рол-крагном; горњи делови тренерке; горњи 

делови тренерки; горњи делови чизама; готова, 

конфекцијска одећа; готова постава за одећу; грејачи 

за врат; грејачи за колена [одећа]; грејачи за ноге, 

електрични; грејачи за руке [одевни предмети]; 

грејачи за руке [рукавице без прстију]; грејачи ногу; 

грудњаци; грудњаци без бретела; грудњаци за 

дојење; гумене каљаче [обућа]; гумене рибарске 

чизме; гумене ципеле; гумене чизме; гумени ђонови; 

гумени ђонови за јикатаби обућу; гумирана одећа за 

скијање на води; дамски доњи веш; дводелни купаћи 

костими; дебели зимски капути; дечија покривала за 

главу; дечије панталоне; дечије пиџаме; дечије 

чарапе; дечији бодији; дечје ципеле; дечји доњи веш; 

дечји комбинезони за игру; додаци за обућу против 

клизања; доколенице; доњи веш; доњи веш за бебе; 

доњи веш за једнократну употребу; доњи веш за 

труднице; доњи веш за упијање зноја; доњи делови 

костима; доњи делови одеће за децу; доњи делови 

одеће за жене; доњи делови одеће за мушкарце; доњи 

делови одеће за одрасле; доњи делови одеће [одећа]; 

доњи делови пижама; доњи делови тренерке; дрвена 

обућа; дрвена обућа, кломпе; дрвена основа за 

кломпе у јапанском стилу; дрвени ослонци за кломпе 

у јапанском стилу; дресеви за фудбал; дресови без 

рукава; дресови за одбојку; дресови [одећа]; држачи 

панталона [трегери]; држачи чарапа; дугачке гаће; 

дугачке јакне; дугачке хаљине; дугачки доњи веш; 

дуге гаће; дуге зимске капе са кићанком; дуги дамски 

шалови; дуги дамски шалови од вештачког крзна; 

дуги капути са крзненим оковратником; дуже женске 

боксерице; дукс мајице; дурумаги [корејски капути]; 

ђонови за замену на ципелама; ђонови за обућу; 

ђонови за папуче; ђонови за сандале у јапанском 

стилу; ђонови за ципеле; ђонови од азбестоса; 

ђонови од гуме или пластике са утиснутим 

приказима; еластична одећа; елегантне женске 

ципеле са високим потпетицама; елегантне мушке 

чарапе; елегантне панталоне; еспадриле; ешарпе као 

одећа; женска обућа; женска уникатна модна одећа; 

женске боксерице [доњи веш]; женске кошуље; 

женске најлонске чарапе, трико; женске панталоне; 

женске папуче на преклоп; женске пиџаме; женске 

поткошуље; женске сандале; женске тренерке; 

женске хаљине; женске ципеле; женске чарапе; 

женске чизме; женски доњи веш; женски доњи веш 

до колена; женски капути; женски комбинезони; 

женски костими; женски купаћи костими; женски 

шешири који се везују испод браде; женски 

шортсеви; зарови, велови; заштитне капе за скијање; 

заштитне кецеље; заштитне мајице за сурфере од 

вештачких материјала; заштитне мајце за водене 

спортове [расх гуардс]; заштитни метални делови за 

ципеле и чизме; заштитни огртачи за шампонирање; 

зимске јакне; зимске рукавице; зимске чизме; зимски 

капути; знојнице; знојнице за главу; знојнице за 

тенис; зори [зори- сандале у јапанском стилу]; 

зштитне панталоне; јакна или кошуља од платна или 

сержа за морнаре; јакне без рукава; јакне за 

загрејавање; јакне за јахање; јакне за мотоциклисте; 

јакне за пешачење; јакне за планинарење; јакне за 

сафари; јакне за скијање на дасци; јакне које 

рефлектују светлост; јакне од вештачког крзна; јакне 

[одећа]; јакне од јеленске коже; јакне од кашмира; 

јакне од овчје коже; јакне од џинса; јакне отпорне на 

ветар; јакне отпорне на временске услове; јакне са 

два лица; јакне са дугим рукавима; јакне са кратким 

рукавима; јапанке [обућа]; јапанке [папуче]; јахачке 

панталоне за спорт; једноделна оделца за бебе; 

једноделни бодији за цело тело; једноделни дресеви; 

једноделни женски комбинезони са шорцем; 

једноделни комбинезони; једноделни купаћи 
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костими; једноделни трикои; језици и траке за 

обување на ципелама и чизмама; јеогори [основни 

горњи део корејске традиционалне ношње]; јикатаби 

[јикатаби-јапанска радна обућа са одвојеним 

прстима]; кабанице; кабанице [одећа]; каишеви за 

струк [одећа]; каишеви [одећа]; каишеви од 

имитације коже; каишеви од тканине [одећа]; 

каишчићи за ципеле; каки панталоне [одећа]; каљаче; 

камашне, доколенице; камуфлажне панталоне; капе; 

капе за бебе које се везују у чвор на врху; капе за 

бејзбол; капе за купање; капе за новорођенчад, бебе, 

малу децу и децу; капе за спавање; капе за 

туширање; капе са гомбицом; капе са штитником; 

капуљаче [одећа]; капути; капути за жене; капути за 

мушкарце; капути који рефлектују светлост; капути 

од вештачког крзна; капути од овчје коже; кафтан 

тунике; кендо опрема; кецеље[одећа]; килоте [доњи 

веш]; килтови; кимона; кишни мантили; кломпе и 

сандале у јапанском стилу; кожна одела; кожна 

покривала за главу; кожне јакне; кожне панталоне; 

кожне папуче; кожне рукавице; кожне сандале у 

јапанском стилу; кожне хаљине; кожне ципеле; 

кожни каишеви [одећа]; кожни мантили; кожни 

обруби за обућу; кожни појасеви; коктел хаљине; 

комбинезони; комбинезони за бебе; комбинезони за 

плажу за заштиту од сунца; комбинезони за скијање; 

комбинезони [одећа]; комплети блуза и џемперић; 

комплети кратких мајица и панталона [одећа]; 

комплети [одећа]; конфекцијска постава [делови 

одеће]; копачке за рагби; корсети; корсети [доњи 

веш]; костими; костими за дечије игре маскирања; 

костими за игре са улогама; костими за маскембале; 

костими за ноћ вештица; кошуље за бебе; кошуље за 

голф; кошуље за децу; кошуље за жене; кошуље за 

мушкарце; кошуље за одрасле; кошуље за риболов; 

кошуље-јакне; кошуље које се носе испод одела; 

кошуље које се носе преко друге кошуље без 

упасивања; кошуље кратких рукава; кошуље од 

рамије; кошуље са деколтеом; кошуље са дугим 

рукавима; кошуље са дугмићима; кошуље са 

отвореним изрезом; кравате; крагне [одећа]; 

крампони за спортску обућу; крампони за фудбалске 

копачке; кратке јакне; кратке мајице; кратке 

панталоне; кратке панталоне бермуде; кратке 

панталоне са трегерима; кратке подсукње; кратке 

спортске панталоне са трегерима; кратке хаљине без 

рукава; кратке чарапе; кратки капути са капуљачом; 

кратки шортсеви; крзнена одећа; крзнене јакне; 

крзнене чизме; крзнени капути; крзнени муфови; 

крзнени огртачи; крзнени шалови; крзнени шешири; 

крзно [одећа]; куварске капе; купаће гаће; купаћи 

костими за децу; кућни огртачи; лабораторијски 

мантили; лагане јакне; лагани џемпери; лажне 

крагне; ланена одећа; лежерна обућа; лежерна обућа; 

лежерна одела; лежерна одећа; лежерне кошуље; 

лептир-машне; летње хаљине; ливреје; литургијске 

одоре [одећа]; ловачке јакне; ловачке кошуље; 

ловачке панталоне; ловачке чизме; ловачки 

комбинезони; ловачки прслук; ловачки прслуци; 

магоџа [корејске јакне које се носе преко одеће]; 

мајице; мајице без рукава; мајице без рукава [топ]; 

мајице голих рамена; мајице за амерички фудбал; 

мајице за бебе; мајице за загревање; мајице за рагби; 

мајице за тенис; мајице за трчање; мајице које се 

вежу око врата; мајице кратких рукава за јогу; мајице 

кратких рукава са штампом; мајице [одећа]; мајице 

од флиса; мајице отпорне на ветар; мајице са дугим 

рукавима; мајице са капуљачом; мајице са крагнама; 

мајице са кратким рукавима; мајице са рол-крагном; 

мајице са штампом; мајице, шортсеви и чарапе као 

имитације оригиналних дресова европског фудбала; 

мајице, шорцеви и чарапе као имитације 

оригиналних дресова америчког фубала; мале капе уз 

главу; мали шешири; манжете за чизме; манжетне; 

манжетне кошуља [одећа]; мантије; мантили; 

мантили за медицинске сестре; мантили од џинса; 

мараме за врат; мараме за главу; мараме за главу 

[одећа]; мараме [одевни предмети]; мараме, шалови; 

маркиране прегаче за амерички фудбал; маске за 

лице [одећа], осима за медицинске или хигијенске 

намене; маске за спавање; маскирне јакне; маскирне 

кошуље; маскирне панталоне; маскирне рукавице; 

маскирни прслуци; матурске хаљине; мекинтош 

капути; метални делови за обућу; метални делови за 

ципеле и чизме; метални умеци за јапанске дрвене 

кломпе; мини-сукње; митре [бискупске капе]; 

младине подвезице; модни шешири; мокасине; 

мокасине; монашки велови; монокини; морнарска 

одела; морнарски капути; мотоциклистичка одећа; 

мотоциклистичке чизме; мотоциклистичко одело за 

кишу; муфови за грејање ногу, неелектрични; 

муфови од вештачког крзна; муфови [одећа]; мушка 

зоот одела; мушка и женска обућа; мушка обућа; 

мушка одела; мушке боксерице; мушке кошуље; 

мушке мајице без рукава; мушке мараме које се носе 

око врата; мушке панталоне; мушке пиџаме; мушке 

сандале; мушке тренерке; мушке ципеле; мушке 

чарапе; мушке чизме; мушки бициклистички 

шортсеви; мушки доњи веш; мушки капути; мушки 

купаћи костими; мушки свечани сакои; мушки 

шортсеви; навлаке против клизања за обућу за голф; 

најлонке [чарапе]; направе против клизања за 

ципеле; направе против клизања за чизме и ципеле; 

народне ношње [одећа]; наручници, свештеничка 

одећа; неглижеи; неглижеи [доњи веш]; неглиже са 

гаћицама; непромочива одећа; непромочиве јакне; 

непромочиве јакне; непромочиве јакне и панталоне; 

непромочиве панталоне; непромочиве чизме за 

пецање; неструкиране кошуље; неструкиране хаљине 

[одећа]; неуклоњиви силиконски умеци за грудњаке 

за повећање груди [делови одеће]; неуклоњиви 

умеци за грудњаке за повећање груди [делови одеће]; 
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неформална одећа; ноћни огртачи; обликовани 

купаћи костими са корпама за груди; обојци; обруби 

за ципеле; обруби за чизме; обруби за чизме и 

ципеле; обућа; обућа*; обућа за бебе; обућа за воду; 

обућа за децу; обућа за кишу; обућа за новорођенчад; 

обућа за одрасле; обућа за плажу; обућа за 

планинарење; обућа за скијање на дасци; обућа, не за 

спортове; обућа од винила; обућа, осим ортопедске 

обуће; огртачи за рамена као део одеће; огртачи за 

рамена [одећа]; огртачи, капути; огртачи које 

користе фризери и бербери; огртачи од вештачког 

крзна; одевни предмети за обликовање тела; одевни 

предмети за позориште; одевни предмети који се 

носе око врата; одевни предмети од крзна; одела; 

одела за водене спортове на површини воде; одела за 

воду за једрење на дасци; одела за воду за сурфинг; 

одела за жене са панталонама; одела за жене са 

сукњом; одела за скијање на дасци; одела за тенис; 

одела са прслуком; одећа; одећа за аикидо; одећа за 

активности на отвореном; одећа за бебе; одећа за 

бебе и малу децу; одећа за борилачке вештине; одећа 

за гимнастику; одећа за голф, осим рукавица; одећа 

за девојчице; одећа за децу; одећа за дечаке; одећа за 

жене; одећа за једрење на дасци; одећа за клизање; 

одећа за крштење; одећа за купање; одећа за малу 

децу; одећа за младу; одећа за мотоциклисте; одећа 

за мушкарце; одећа за мушкарце, жене и децу; одећа 

за плажу; одећа за рвање; одећа за спавање; одећа за 

спавање за бебе; одећа за спавање за децу; одећа за 

спавање за жене; одећа за спавање за мушкарце; 

одећа за теквондо; одећа за тенис; одећа за 

тријатлон; одећа за труднице; одећа за трчање; одећа 

за уметничко клизање; одећа за џудо; одећа која 

садржи супстанце за мршављење; одећа, не заштитна 

одећа, која садржи рефлективне или флуоросцентне 

елементе или материјале; одећа, обућа и капе за бебе 

и малу децу; одећа, обућа, покривала за главу; одећа 

од вештачког крзна; одећа од имитације коже; одећа 

од кашмира; одећа од коже; одећа од коже или 

имитације коже; одећа од латекса; одећа од овчје 

коже; одећа од плиша; одећа од џинса; одећа отпорна 

на ветар; одећа са лед светлом; одоре за крштење; 

оквири за шешире; оковратници за хаљине; 

оковратници који се скидају; опрема за бебе [одећа]; 

опрема за кишу; опрема за лоше време; памучне 

јакне; памучне кравате; памучни капути; памучни 

џемпери; памучни шалови; панталоне; панталоне за 

амерички фудбал; панталоне за бебе; панталоне за 

бебе [одећа]; панталоне за голф; панталоне за децу; 

панталоне за жене; панталоне за загревање; 

панталоне за јахање; панталоне за јахање; панталоне 

за јогу; панталоне за медицинске сестре; панталоне 

за мушкарце; панталоне за новорођенчад; панталоне 

за одела; панталоне за одрасле; панталоне за 

пешачење; панталоне за планинарење; панталоне за 

сваки дан; панталоне за скијање на дасци; панталоне 

за снег; панталоне од флиса; панталоне отпорне на 

временске услове; панталоне са великим џеповима; 

панталонице за бебе; папирна одећа; папирнате 

кецеље; папирнате ципеле за пролазак кроз детектор 

метала да се не би испрљале чарапе и стопала; 

папирне гаћице; папирни доњи веш; папирни 

шешири [одећа]; папуче; папуче за једнократну 

употребу; папуче за купатило; папуче за педикир; 

папуче на преклоп; папуче од овчје коже; пареи; 

патике; патике за бејзбол; патике за бокс; патике за 

јогу; патике за кошарку; патике за одбојку; патике за 

рукомет; патике за тенис; патике за трчање; патике за 

хокеј на трави; патике са чичком; пачке; пелерине; 

пенасте папуче за педикир; перјане јакне; перјани 

прслуци; пертле за чизме; пете за женске чарапе; 

пете од гуме или пластике са утиснутим приказима; 

пижаме од трикоа; пилотске јакне; пилотски 

комбинезони; пиџаме; пиџаме за бебе; пиџаме за 

децу; пиџаме за жене; пиџаме за мушкарце; пиџаме 

за одрасле; планинарске ципеле; планинарске чизме; 

пластичне кецеље; пластичне панталоне; пластичне 

папуче; пластичне портикле за бебе; платнене 

патике; платнени појасеви; плесна одећа; плесне 

папучице; плесне ципеле; плесни костими; плетена 

одећа [одећа]; плетене вунене капе; плетене зимске 

капе; плетене јакне; плетене капе; плетене кошуље; 

плетене поло мајице; плетене рукавице; плетене 

ципелице за бебе; плетени доњи веш; плетени 

џемпери на копчање; подвезице; подвезице за 

чарапе; подгаће; подсукње; подхаљине; позоришни 

костими; појасеви [делови одеће]; појасеви за 

ношење новца [одећа]; појасеви за одећу; појасеви за 

смокинг; појасеви и стезници; појасеви од текстила; 

појасеви од тканине; покривала за главу; покривала 

за лице [одећа], осима за медицинске или хигијенске 

намене; поларне јакне од флиса; поло мајице; 

получизме; пончо за кишу; пончо кабанице; пончо 

огртачи; пончо, одећа; портикле за бебе, не од 

папира; портикле, које нису од папира; портикле, не 

од тканине или папира; портикле од тканине; 

портикле од тканине за децу; портикле од тканине за 

одрасле; портикле са рукавима, које нису од папира; 

пословна одела; пословна одећа; поставе за јакне; 

поставе за кациге [опрема за главу]; постављена 

одећа за спавање за бебе; постављене јакне; 

постављене спортске мајице; постављене спортске 

панталоне; постављени спортски шортсеви; 

поткошуље; поткошуље дугачких рукава; 

поткошуље дугих рукава; поткошуље и дуге гаће из 

једног дела; поткошуље кратких рукава; потпетице; 

потпетице за обућу; потсукње; прегаче за фудбал; 

предњи делови ципела; прошивени прслуци; 

прслуци; прслуци-ветровке; прслуци за тренинг; 

прслуци [одећа]; прслуци од флиса; пуловери; 

пуловери без рукава; пуловери од флиса; пуловери са 

капуљачом; пуњене јакне [одећа]; пуњени прслуци; 
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равне ципеле; радна одела; радна одећа; радне блузе, 

одела; радне ципеле; радне чизме; радни комбинезон, 

одело; радни мантили; раменице кошуља; реденгот 

капути; реплике мајица за амерички фудбал; реплике 

мајица за фудбал; реплике панталона за амерички 

фудбал; реплике чарапа за амерички фудбал; реплике 

чарапа за фудбал; реплике шортсева за фудбал; 

реплике шорцева за амерички фудбал; рибарске 

јакне; рибарски прслуци; рибарски шеширићи; 

ролке; ролке-џемпери; ронилачка сува одела; 

ронилачке рукавице; рукавице без прстију; рукавице 

за бициклисте; рукавице за возаче; рукавице за 

јахање; рукавице за мотоциклисте; рукавице за 

скијање; рукавице за скијање на дасци; рукавице као 

делови одеће; рукавице од вештачког крзна; 

рукавице [одећа]; рукавице од коже, сирове коже или 

крзна; рукавице од крзна; рукавице од овчје коже; 

рукавице са једним прстом; рукавице са 

проводницима у врховима прстију које се могу 

користити са електронским уређајима са екраном 

осетљивимна додир; рукавице с једним прстом за 

скијање на дасци; сакои; сакои од одела; 

самолепљиви грудњаци; сандале; сандале за бебе; 

сандале за децу; сандале за жене; сандале за 

купатило; сандале за мушкарце; сандале за педикир; 

сандале за плажу; сандале кломпе; сандале са 

каишем; сандале у јапанском стилу од филца; сари; 

саронг, одећа; свечане женске хаљине; свечане 

мушке кошуље; свечане панталоне; свечане ципеле; 

свештеничке одоре; свештеничко одело за 

богослужења; свилена одећа; свилене јакне; свилене 

кравате; свилени шалови; скафандери за снег; 

скијашка одела; скијашка одела за такмичења; 

скијашка одећа; скијашке јакне; скијашке капе; 

скијашке панталоне; скијашке чизме; сламнати 

шешири; слипови [доњи веш]; смокинг сакои; 

смокинзи; собни огртачи; сокне које упијају зној; 

спаваћице; специјална спортска обућа; специјална 

спортска одећа; спољашња одећа за бебе; спољашња 

одећа за девојчице; спољашња одећа за децу; 

спољашња одећа за дечаке; спољашња одећа за жене; 

спољашња одећа за мушкарце; спољна одећа; 

спортска обућа; спортска обућа; спортска обућа за 

трчање; спортска обућа за фудбал; спортска одећа; 

спортска одећа са уграђеним дигиталним сензорима; 

спортске јакне; спортске јакне с капуљачом [парке]; 

спортске капе; спортске мајице; спортске мајице, 

дресови; спортске мајице и хеланке за јогу; спортске 

мајице са капуљачом; спортске мајице са кратким 

рукавима; спортске панталоне; спортске сукње; 

спортске трегер мајице; спортске униформе; 

спортске ципеле; спортске ципеле*; спортске чарапе; 

спортске чизме*; спортски горњи делови за жене са 

грудњацима; спортски горњи и доњи делови одеће за 

трчање; спортски грудњаци; спортски дресови; 

спортски капути; спортски прслуци; спортски трикои 

са трегерима; спортски шортсеви; спортски шорцеви; 

стезници за струк; стезници за труднице [одећа]; 

стезници [корсети]; сукње; сукње за голф; сукње за 

тенис; сукње-панталоне; сукње са високим струком; 

таби [таби - чарапе у јапанском стилу]; танга веш за 

плажу; танге; танге [доњи веш]; танкинији; 

текстилни каишеви [одећа]; термо доњи веш; термо 

одећа; термо покривала за главу; термо рукавице за 

уређаје са екраном на додир; термо чарапе; ткана 

одећа; ткане кошуље; ткани доњи веш; тоге; токе; 

топ хаљине; торбе специјално прилагођене за 

ловачку обућу; торбе специјално прилагођене за 

скијашку обућу; традиционална јапанска одећа; 

траке за врат [делови одеће]; траке за главу или за 

груди [одећа]; траке за главу као одећа; траке за 

главу [одећа]; траке за прсте за зори [зори-сандале у 

јапанском стилу]; траке за прсте за кломпе у 

јапанском стилу; траке за уши [одећа]; трегери; 

тренерке; тренерке за бебе; тренерке за децу; 

тренерке за жене; тренерке за мушкарце; тренерке за 

одрасле; трико; трикои; трикои за децу; трикои за 

жене; трикои за мушкарце; трикои за одрасле; три-

четврт панталоне; троделна одела [одећа]; трудничка 

одећа за спавање; трудничке мајице; трудничке 

панталоне; трудничке хаљине; труднички горњи 

делови; труднички шорцеви; трудничко доње рубље; 

тунике; турбани; ћебад која се могу обући; удобна 

одећа за ношење код куће; удобне панталоне за 

ношење код куће; улошци за обућу; улошци за пете; 

улошци за ципеле; улошци за чизме; улошци за 

чизме и ципеле; улошци против знојења испод 

пазуха; умеци [делови одеће]; умеци за доњи веш 

[делови одеће]; умеци за купаће костиме [делови 

одеће]; умеци за назувице [делови одеће]; умеци за 

најлонке [делови одеће]; умеци за пазух [делови 

одеће]; умеци за трикое [делови одеће]; умеци за 

хулахопке [делови одеће]; униформе; униформе за 

бејзбол; униформе за борилачке вештине; униформе 

за борилачке спортове; униформе за карате; 

униформе за медицинске сестре; униформе за џудо; 

уошци за ципеле, нису за ортопедске намене; 

упијајуће спортске мајице; упијајуће спортске 

панталоне; упијајући спортски грудњаци; ушанке 

[крзнене капе]; фантомке; фармерице; фармерке од 

плавог тексаса; федора шешири; фомална одећа; 

формална обућа; формалне панталоне; фризерске 

капе; фудбалске ципеле, копачке; фудбалске чизме; 

хавајске кошуље; хавајске кошуље на копчање; 

хавајске широке хаљине; хаљине; хаљине без рукава; 

хаљине за бебе; хаљине за деверуше; хаљине за 

девојчице; хаљине за децу; хаљине за медицинске 

сестре; хаљине за тенис; хаљине на трегере; хеклане 

патофнице за бебе; хеланке; хеланке за труднице; 

хеланке [панталоне]; хорски огртачи; цилиндри; 

ципеле; ципеле*; ципеле за бебе; ципеле за голф; 

ципеле за јахање; ципеле за куглање; ципеле за 
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одојчад; ципеле за одрасле; ципеле за риболов; 

ципеле за степовање; ципеле и чизмице за 

новорођенчад; ципеле од овчје коже; ципеле са 

платформом; ципелице за бебе од овчје коже; чарапе 

без стопала; чарапе до глежњева; чарапе за амерички 

фудбал; чарапе за воду; чарапе за једнократну 

употребу; чарапе за тенис; чарапе за фудбал; чарапе 

и плетена трикотажа; чарапе које упијају зној; чарапе 

папуче; чарапе против знојења; чизме; чизме за бебе; 

чизме за децу; чизме за јахање; чизме за кишу; чизме 

за мушкарце; чизме за одојчад; чизме за пешачење; 

чизме за планинарење; чизме за скијање на дасци; 

чизме за снег; чизме и ципеле; чизме од овчје коже; 

чизмице за бебе; џемпери; џемпери за бебе; џемпери 

за децу; џемпери за жене; џемпери за мушкарце; 

џемпери за одрасле; џемпери за тенис; џемпери 

кратких рукава; џемпери на в-изрез; џемпери од 

кашмира; џемпери [пуловери]; џемпери са дугим 

рукавима; џемпери са округлим изрезом; џемпери са 

рол-крагном; џепне марамице; џепови за одећу; 

шалваре; шалови; шалови за врат; шалови за рамена; 

шалови, мараме; шалови од кашмира; шалови од 

пашмине; шалови од трикоа; шалови од чипке; 

шарени мексички шалови сарапе; шешири; шешири 

за децу; шешири за забаве [одећа]; шешири за 

заштиту од сунца; шешири за кишу; шешири за 

плажу; шешири од вештачког крзна; шешири од 

овчје коже; шешири са украсима; широке хаљине за 

труднице; школске униформе; шортсеви; шортсеви 

за бебе; шортсеви за борбу за мешовите борилачке 

вештине или рвачке спортове; шортсеви за децу; 

шортсеви за жене; шортсеви за купање; шортсеви за 

мушкарце; шортсеви за одрасле; шортсеви за рагби; 

шорцеви за амерички фудбал; шорцеви за бокс; 

шорцеви за голф; шорцеви за купање; шорцеви за 

тенис; шорцеви за фудбал; шорцеви од флиса; 

штикле за ципеле; штикле за чизме; штикле за чизме 

и ципеле; штитници за ноге за јахање; штитници за 

уши [одећа]; штитници штикли за обућу; штрикане 

капе уз главу; штрикане сукње; штрикане хаљине; 

штрикани горњи комади одеће; штрикани доњи 

комади одеће; шушкаве панталоне; шушкаве 

тренерке; шушкави прслук.  

31  авокадо, свежи; агруми [јужно воће], свежи; 

азуки пасуљ, свеж; аквакултурни производи, 

непрерађени; акваријумске рибе; алгаровила за 

животињску исхрану; алге за животињску исхрану; 

алге за људску исхрану; алге, непрерађене, за људску 

или животињску исхрану; алое вера биљке; ананас, 

свежи; аранжмани од природног цвећа; аранжмани 

од свежег воћа; аранжмани од сувог цвећа за 

декоративне сврхе; аранжмани од сушеног цвећа; 

артичоке, свеже; асаи бобице, свеже; аспарагус, 

свежи; бадем [воће]; бамбусови изданци, свежи; 

банана платано, свежа; банане, свеже; башта салате, 

свеже; баштенска трава, свежа; бели лук, свеж; бетел 

ораси, свежи; бибер [биљка]; биљке; биљке, свеже; 

биљке, сушене, за декорацију; биљке цветњаче, 

природне; бисквити за животиње; бисквити за мачке; 

бисквити за псе; бобице гоџи, свеже; бобичасто воће, 

свеже; божићне јелке*; бојсенбери малине купине, 

свеже; бонсаи у саксијама; боранија, свежа; борова 

шишарка; боровнице, свеже; босиљак, свеж; 

бразилски ораси, свежи; бранцини, живи; брашно за 

животиње; брашно од кикирикија за животиње; 

брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно од 

семена лана за исхрану животиња; брашно од 

сојиног зрна за животињску исхрану; брескве, свеже; 

бруснице, свеже; букети сушеног цвећа; бундеве, 

свеже; бундевино семе, непрерађено; венци од 

природног цвећа; венци од сувог цвећа; винова лоза; 

влашац, свежи; водени кестен, свеж; воће нони, 

свеже; воће, свеже; воћке; воћке, стабла; гинко 

ораси, свежи; гљиве, свеже; говеда [стока]; гомољи; 

гомољи цвећа; грашак, свеж; грејпфрут, свеж; 

грожђе за вино; грожђе, свеже; гроздасти парадајз; 

гуаве, свеже; дагње, живе; дрвене струготине за 

лежајеве за животиње; дрвено иверје за прекривање 

тла; дрвено иверје за производњу дрвене пулпе; 

дрвеће; дуње, свеже; дуријан, свеж; ђумбир, свеж; 

едамаме, свеж; жалфија, свежа; жбунови ружа; 

жбуње; жива дивљач; живе биљке које се користе 

као пејзаж у акваријумима; живе животиње; живе 

животиње за лабораторијско тестирање; живе јегуље; 

живе јеле; живе козе; живе кокошке; живе папрати; 

живе патке; живе птице; живе рибе за људску 

исхрану; живе рибе, осим за људску исхрану; живе 

црне кокошке; живи бакалари; живи госари [папрат]; 

живи гргечи; живи иверак; живи инсекти; живи 

караши; живи корали; живи корали за акваријуме; 

живи мамци; живина, жива; живина за расплод; живи 

сисари; живи сребрни шарани; животињска 

менажерија; животињска храна на бази млека; замена 

за млеко за животиње; зелена салата, свежа; златне 

рибице; зобена крупица за живину; зрна соје, свежа; 

зрневље [житарице]; икра за пољопривредне 

потребе; индијски ораси, свежи; инћуни, живи; 

јабуке, свеже; јаја за узгој, оплођена; јаја свилене 

бубе; јам, свежи; јапанска јабука, свежа; јапанска 

мушмула, свежа; јастози, живи; јастози обични 

[живи]; једнозрна пшеница, непрерађена; јестиве 

водене животиње, живе; јестиве жвакалице за псе; 

јестиве кости за жвакање за псе; јестиве печурке, 

свеже; јестиве посластице за кућне љубимце; јестиве 

семенке лана, непрерађене; јестиви инсекти, живи; 

јестиво семе лана, непрерађено; јестиво цвеће, свеже; 

јестив сусам, непрерађен; јечам; кајсије, свеже; 

кактуси; калеми за воћна стабла; калеми за 

калемљење; канабис биљке; канабис, непрерађен; 

касава, свежа; каша за товљење стоке; каша од 

мекиња за исхрану животиња; квасац за исхрану 

животиња; келераба, свежа; кељ, свеж; кестен, свеж; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/3a 

Intellectual Property Gazette  2023/3a 

32 ЗИС / RS / IPO 

 

киви воће, свеже; кикирики, свеж; кинески купус, 

свеж; киноа, непрерађена; клементине, свеже; клице 

печурки за размножавање; кои шарани, живи; кокос; 

кокосово брашно за прехрану животиња; кокосов 

орах, сиров; кокос, свежи; колачи од соје и остатака 

житарица за прехрану животиња; комина; копра; 

коприва; корен рена, свеж; корен цикорије; корење за 

исхрану животиња; корење тапиоке, свеже; корњаче 

меког оклопа, живе; краставци, свежи; красуљица, 

свежа; креч за животињску исхрану; кромпир, свеж; 

крушке, свеже; кукуруз; кукурузна сточна погача; 

кукуруз, непрерађен; кукуруз шећерац, непрерађен; 

куњка шкољке, живе; купине, свеже; купус, свеж; 

ланено брашно за исхрану животиња; ланено брашно 

[сточна храна]; ланено семе за исхрану животиња; 

леблебија, свежа; лептири, живи; лешник, свеж; 

лигње, живе; лимета, свежа; лимун, свеж; 

лиофилизовани мамци за пецање; листови папира са 

песком за кутије за љубимце; личи, свежи; логанбери 

малине, свеже; лосос, жив; лубенице, свеже; лук 

козјак, свежи; луковице; луковице биљака; луковице 

биљака за пољопривредне потребе; луковице биљака 

за потребе хортикултуре; лутке живих пчела; љуска 

кокосовог ораха; љускари, живи; мамци за пецање, 

живи; манго-јабуке, свеже; манго, свежи; 

мангостини, свежи; мандарине, свеже; маракуја, 

свежа; маслине, свеже; махунарке, свеже; мацина 

трава; мацутаке печурке, свеже; мачке; мекиње; 

мекиње од жита; мекиње од пиринча за животињску 

употребу; мексички кромпир; мекушци, живи; 

метлице од брезе за сауне; мешавина семенки за 

дивљач; мешана храна за животиње; микроповрће, 

свеже; минералне соли за стоку; мирисни песак 

[простирка] за кућне љубимце; мицелиј за употребу 

у пољопривреди; млади кукуруз, свеж; млади лук, 

свеж; младице стабала; морошка, свежа; морске алге, 

непрерађене, за људску или животињску исхрану; 

морски краставци [живи]; напитци за кућне 

љубимце; напици за животиње; напици за мачке; 

напици за псе; наруквице од природног цвећа; 

непраређена комбу морска трава; непраређена 

спирулина; непраређене алге за људску употребу; 

непраређени теф; непраређени шећерни усеви; 

непрерађене црвене алге; непрерађена зоб; 

непрерађена кинеска шећерна трска; непрерађена 

морска трава аоса [морска салата]; непрерађена 

пшеница; непрерађена спирулина за људску или 

животињску конзумацију; непрерађене алге; 

непрерађене морске алге; непрерађене хијики морске 

траве [браон алге]; непрерађене цереалије; 

непрерађени вакаме [морска трава]; непрерађени 

клипови кукуруза шећерца [ољуштени или 

неољуштени]; непрерађени хмељ; непрерађен јечам; 

непрерађено дрво за грађу; непрерађено италијанско 

просо; непрерађено јапанско просо; непрерађено 

просо; непрерађено семе; непрерађено семе за 

пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе; нус-

производи прераде житарица за исхрану животња; 

овас [зоб]; овце [стока]; огрозд, свеж; одсечено 

божићно дрво; октопуси, живи; ораде, живе; ораси, 

свежи; орах биљке коле; орашасто воће, 

непрерађено; органске свеже биљке; органско свеже 

воће; органско свеже воће и поврће; органско свеже 

поврће; оригано, свеж; остаци биљака; остаци воћа 

[комина]; остаци након прераде шећерне трске 

[сировина]; остриге, живе; отпади од дестилације за 

животињску конзумацију; палме [лишће палминог 

дрвета]; палмино лишће; папаја, свежа; папир као 

простирка за лежајеве за животиње; папир са песком 

[простирка] за кућне љубимце; паприке, свеже; 

парадајз, свежи; пастрмке, живе; пасуљ, свеж; 

патлиџан, свеж; пекан ораси, свежи; першун, свеж; 

песак за тоалет за кућне љубимце; пињоли, свежи; 

пиринач, непрерађен; пистаћи, свежи; питаја, свежа; 

плаве дагње, живе; плута, сирова; погача од уљане 

репице за стоку; погаче од кикирикија за животиње; 

подлоге за животиње; подлоге за калемљење; 

подлоге за калемњење воћки; подога за кавезе за 

птице од пешчаног папира; полен [сировина]; 

пољопривредни производи; помело, свежи; помије; 

поморанџе, свеже; посип за мале животиње; посип за 

мачке; посластице за коње, свеже; посластице за 

кућне љубимце у облику штапића; посластице за 

мачке, јестиве; посластице за псе, јестиве; 

посластице за птице, јестиве; празилук, свеж; 

прекривач од конопље за лежајеве за животиње; 

препарати за живину носиље; препарати за товљење 

животиња; природне биљке и цвеће; природно 

зеленило за украшавање; природно лишће; природно 

цвеће за ревере; прокељ, свеж; простирке за домаће 

животиње; простирке и кутије с песком за животиње; 

простирке од рециклираног папира за мале 

животиње; пси; птице за расплод; птице кућни 

љубимци; пшеница; пшенична трава [биљке]; 

пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара, 

свежа; раж; ракови, живи; рамбутан, свежи; резана 

грађа; резано цвеће; репа, свежа; речни ракови, живи; 

риба, жива; рибља икра; рибље брашно за 

животињску исхрану; рогач, сиров; руже; рузмарин, 

свеж; саднице; саншо стабла [јапански бибер]; 

сардине, живе; сатсума мандарине, свеже; сварљиве 

кости за жвакање за псе; свежа бамија; свежа 

бокбуња [црне малине]; свежа боранија; свежа 

јагодаста гуава; свежа мента; свежа нана; свежа 

рукола; свежа фејоа [ананасова гуава]; свежа 

шећерна јабука [аннона сqуамоса]; свеж дуд; свеже 

аракаче [беле шаргарепе]; свеже биљке у саксији; 

свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, свеже 

зачинско биље; свеже воће, непрерађено; свеже 

гравиоле; свеже датуле; свеже диње; свеже змајево 

воће; свеже јагоде; свеже јестиво коренасто поврће; 

свеже карамболе; свеже клице; свеже коренасто 
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поврће; свеже корење дораџиа [балон цвет]; свеже 

малине; свеже нангке [индијско хлебно дрво]; свеже 

нарањиле; свеже паприке бабуре; свеже перуанске 

јагоде; свеже поврће; свеже поврће, непрерађено; 

свеже саподиље; свеже смокве; свеже хамое 

[оријентална диња]; свеже црвене поморанџе; свеже 

шпанске лимете; свежи баеху [кинески купус]; свежи 

васаби [јапански јестиви рен]; свежи индијски ораси; 

свежи кумквати; свежи плодови глога; свежи 

плодови дрвета инга едулис; свеж нар; свеж першун; 

свеж радич; свилена буба; свиње [стока]; семе; семе 

житарица, непрерађено; семе за животињску 

конзумацију; семе за пољопривредне потребе; семе 

за потребе хортикултуре; семе за садњу; семе за 

сејање; семе за узгајање воћних култура; семе за 

узгој урусхи стабла; семе за узгој биљака; семе за 

узгој воћа и поврћа; семе за узгој јабуковог дрвета; 

семе за узгој цвећа; семе за усеве; семе конопље, 

непрерађено; семе лана за исхрану животиња; 

семенке за птице; семенке за узгајање биљака; 

семенке за узгајање поврћа; семенке за хидропонију; 

семенке ражи; семенке чиа, непрерађене; семенске 

клице за ботаничке сврхе; семење; семе 

припремљено за животињску исхрану; семе 

пшенице; семе траве; сено; сено које се користи као 

трава за ускршње корпе; сипа, жива; сипина кост за 

птице; сирак; сирова кора дрвета; сирове житарице; 

сирове и непрерађене житарице; сирови и 

непрерађени пољопривредни, аквакултурни, 

хортикултурни и шумарски производи; сирово и 

непрерађено зрневље и семе; сирово и непрерађено 

зрневље и семење; сирово и непрерађено семе; 

сирово семе; скробна пулпа за животињску исхрану; 

слад; слад за варење; слад за врење и дестилацију; 

слад за дестиловање; слад [непрерађено жито] за 

производњу пива и дестилацију; слама за покривање 

компоста; слама [сточна храна]; сламене простирке; 

сламнате простирке за животиње; сламнате 

простирке за животињске лежајеве; сламнате 

простирке за мале животиње; слане плочице за 

лизање; слатки кромпир, свежи; смрекине бобице; со 

за стоку; сочиво, свеже; сочнице; спанаћ, свеж; 

спелта, непрерађена; споре за пољопривредне 

потребе; стабла дрвећа; стабла палме; стајска храна 

за животиње; стока; сточна храна; сточне погаче; 

струготине од дрвета за простирке за животиње; 

сушена зрна махунарки, свеже; сушене љуске 

кукуруза за декорацију; сушени рогоз за декорацију; 

сушено цвеће; сушено цвеће за ревере; талог након 

дестилације; тангерине, свеже; тартуфи, свежи; 

тиквице, свеже; тимијан, свеж; трава, природна; 

траве [биљке]; травњаци, природни; тресетне 

подлошке, простирке; трешње, свеже; трупци; туна, 

жива; узгајана стока; украсни венци од сушених 

биљака; украсно жбуње; украсно сушено биље; 

уљана репица за животињску исхрану; уљасте 

погаче; упаковани мамци за пецање сушени 

замрзавањем; уситњена слама као подлога за 

животиње; усољени шкампи као храна за рибе; 

харинга, жива; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне 

шишарке; хортикултурни производи; храна за 

акваријумске рибе; храна за глодаре; храна за живину; 

храна за животиње; храна за животиње која садржи 

ботаничке екстракте; храна за златне рибице; храна за 

јачање животиња; храна за кокошке; храна за коње; 

храна за кућне љубимце; храна за мачке; храна за 

морске животиње; храна за овце; храна за преживање за 

животиње; храна за псе; храна за птице; храна за рибе; 

храна за свиње; храна за стоку; храна за телад; храна за 

хрчке; храна за штенад; храна и пића за животиње; 

храна обогаћена протеинима за животиње; храна у 

конзерви за мачке; храна у конзерви за псе; хрчци; 

цветне луковице; цветне луковице, саднице и семе за 

садњу; цвеће, за декорацију, осушено; цвеће, природно; 

целулоза за употребу као простирке за животиње; 

цикорија, свежа; црвене поморанџе, свеже; црвене 

рибизле, свеже; црвени пасуљ, свеж; црвени снепер, 

живи; црне рибизле, свеже; црни лук, свеж; чауре за 

производњу јајашаца; чауре за узгој свилене бубе; чери 

парадајз, свежи; чили паприке, свеже; шаран, живи; 

шаргарепе, свеже; шећерна репа, свежа; шећерна трска; 

шитаке печурке, свеже; шкампи, живи; шкампи, живи; 

шкољке абалоне, живе; шкољке [живе]; шкољке 

филипинске кућице, живе; шљивасти парадајз, свеж; 

шљиве, свеже; шумски производи.  

34  ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; ароме, 

изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; ароме, осим есенцијалних 

уља, као замене за дуван; артикли за пушаче; 

бездимне цигарете; биљне меласе [замена за дуван]; 

блокови папира за цигарете; бурмут; бурмутице, не 

од племенитих метала; бурмутице, од племенитих 

метала; вапоризатори дувана; држачи за упаљаче за 

цигарете; држачи за упаљаче за цигарете, не од 

племенитих метала; држачи за упаљаче за цигарете 

од племенитих метала; држачи за цигаре, не од 

племенитих метала; држачи за цигаре, од 

племенитих метала; држачи за шибице; држачи 

цигара; држачи шибица, не од племенитих метала; 

држачи шибица, од племенитих метала; дуван; дуван 

за жвакање; дуван за луле; дуван за мотање; дуван за 

пушење; дуван са ментолом; дуван с ментолом за 

луле; електронске наргиле; електронске цигаре; 

електронске цигарете; електронске цигарете као 

алтернатива класичним цигаретама; електронске 

шише; електронски уређаји за инхалирање аеросола 

који садрже никотин; замене за дуван; замене за 

дуван, које нису за медицинске сврхе; испаривачи 

дувана; испаривачи за дуван; кертриџи за 

електронске цигарете који се продају напуњени 

биљним глицерином; кертриџи за електронске 

цигарете који се продају напуњени пропилен 
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гликолом; кертриџи за електронске цигарете који се 

продају напуњени хемијским аромама у течном 

облику; кесе за дуван; кизами [јапански резани 

дуван]; кисеру [дугачке јапанске луле за дуван]; 

кремени; кремени за упаљаче; кретек цигарете; 

кутије за бурмут; кутије за дуван; кутије за цигаре; 

кутије за цигаре и цигарете, направљене од 

неплеменитог материјала; кутије за цигаре, не од 

племенитих метала; кутије за цигаре од племенитих 

метала; кутије за цигарете; кутије за цигарете, не од 

племенитих метала; кутије за цигарете, од 

неплеменитог метал; кутије за цигарете од 

неплеменитог метала; кутије за цигарете, од 

племенитих метала; кутије за цигарете од 

племенитог метала; кутије за цигарете, табакере; 

кутије за шибице; кутије за шибице, не од 

племенитих метала; кутије за шибице, од 

племенитих метала; лименке за дуван; листови 

дувана; луле за пушење замене за дуван са ментолом; 

луле; луле за дуван, не од племенитих метала; луле 

за дуван, од племенитих метала; луле за електронске 

цигарете; луле на пару за бездимне цигаре; луле на 

пару за бездимне цигарете; ментол цигарете; 

муштикле; муштикле, не од племенитих метала; 

муштикле, од племенитих метала; навлаке за дуге 

азијске луле за дуван; наргиле; орални вапоризатори 

за пушаче; орални распршивачи за пушаче; папир за 

цигарете; парафинске шибице; пепељаре за пушаче; 

пепељаре, не од неплеменитих метала, за пушаче; 

пепељаре, од племенитих метала, за пушаче; 

пљуваонице за пушаче; посуде за дуван; производи 

за пушаче за електронске цигарете; производи на 

бази дувана које треба загрејати; пушачки реквизити; 

пушачки реквизити, не од племенитих метала; 

пушачки реквизити, од племенитих метала; раствори 

са течним никотином за електричне цигарете; 

резервоари гаса за упаљаче; секачи за цигаре; 

сигурне шибице; снус [дуван у праху]; сталци за 

луле; сумпорне шибице; тампери за луле; течни 

раствори за електричне цигарете; течност за 

електронске цигарете [е-течност] која се састоји од 

арома у течном облику за допуну пуњења 

електронских цигарета; течност за електронске 

цигарете [е-течност] са биљним глицерином; течност 

за електронске цигарете [е-течност] са пропилен 

гликолом; торбице за електронске цигарете; торбице 

за луле; траве за пушење; тубе за цигаре; тубе за 

цигарете; упаљачи за пушаче; упаљачи за пушаче 

[упаљач за цигарете], осим оних који се користе у 

аутомобилима; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигарете, не од племенитих метала; упаљачи за 

цигарете, од неплеменитог метала, осим оних који се 

користе у аутомобилима; упаљачи за цигарете, од 

племенитих метала; упијајући папир за дуванске 

луле; уређаји за гашење електронских цигарета, 

цигара и штапића дувана; усници за муштикле; 

усници за цигарете; усници од ћилибара за 

муштикле; филтери за дуван; филтери за цигарете; 

фитиљи за упаљаче; футроле за цигаре; хемијске 

ароме у течном облику које се користи за допуну 

пуњења електронских цигарета; хумидори, кутије за 

чување цигара; цигаре; цигарете; цигарете које не 

садрже дуван, осим оних које се користе у 

медицинске сврхе; цигарете које садрже замену 

дувана, које нису за медицинску употребу; цигарете 

са филтером; цигарилоси; чистачи за дуванске луле; 

џепне машинице за увијање цигарета; шибице; 

шибице са врхом од белог фосфора; штапићи дувана. 

35  агенције за увоз и извоз робе; административна 

обрада гарантних захтева; административна обрада 

захтева за куповину поднетих путем телефона или 

компјутера; административна обрада 

компјутеризованих захтева за куповину; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

административна обрада одштетног захтева; 

административна обрада поруџбина за куповину у 

оквиру услуга које пружају фирме за наручивање 

путем поште; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

административне услуге; административне услуге 

везане за царињење; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; административне 

услуге које се односе на давање упута пацијентима; 

административне услуге које се односе на обраду 

гарантних захтева; административне услуге које се 

односе на обрађивање одштетног захтева; 

административне услуге које се односе на 

осигурање; административне услуге које се односе 

на осигурање дома, осигурање од несреће и пожара; 

административне услуге које се односе на план 

расподеле деоница запосленима; административне 

услуге које се односе на стоматолошко здраствено 

осигурање; административне услуге које се односе 

на управљање правном документацијом; 

административне услуге које се односе на упућивање 

агентима осигурања; административне услуге које се 

односе на упућивање клијената на извођаче 

грађевинских радова; административне услуге које 

се односе на упућивање пацијената на болничко 

лечење; административне услуге у вези са 

премештајем особља; административне услуге у вези 

са регистровањем кредитних картица; 

административне услуге у вези са упућивањем 

клијената адвокатима; административне услуге у 

вези са упућивањем на лечење; административно 

обрађивање налога; административно 

рачуноводство; административно управљање 

болницама; административно управљање 

здравственим клиникама; администрација и 

управљање субвенцијама за истраживање; 

администрација програма стимулативних награда за 

промоцију робе и услуга других; администрација 
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продаје и планови промотивних подстицаја; 

администрирање штедних рачуна; адресирање 

коверти; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализа података добијених 

истраживањем тржишта; анализа пословног 

профита; анализа пословног управљања и 

саветовање из области пословања; анализа 

статистичких података добијених истраживањем 

тржишта; анализе података и статистика добијених 

из маркетиншког истраживања; анализе трошкова и 

цене коштања; анализирање и истраживање 

тржишта; анализирање одзива на оглашавање и 

истраживање тржишта; анализирање одзива на 

рекламирање; анализирање повратне информације на 

маркетиншке активности и истраживања тржишта; 

анализирање података и статистике добијених 

истраживањем тржишта; анализирање пословних 

података; анализирање пословног управљања; 

анализирање тржишних истраживања; анализирање 

тржишта; анализирање тржишта житарица; 

анализирање трошкова; анализирање трошкова 

животног циклуса производа; анализирање трошкова 

и користи; анализирање трошкова у вези са 

одлагањем, уклањањем, руковањем и рециклирањем 

отпада; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

анкетирање за потребе истраживања тржишта; 

аранжирање стаклених површина у рекламне сврхе; 

аукцијска продаја имовине; аутоматска обрада 

података; вођење аукција; вођење досијеа и 

картотека о здравственом стању појединца; вођење 

досијеа и картотека о историји болести појединца; 

вођење истраживања тржишта; вођење 

истраживачких интернет анкета о пословном 

управљању; вођење књига [књиговодство]; вођење 

маркетиншких истраживања и анализа тржишта; 

вођење маркетиншких студија; вођење медицинске 

документације и историје болести пацијента; вођење, 

организовање и управљање пословањем; вођење 

послова; вођење пословних догађаја; вођење 

пословних евиденција; вођење пословног и 

тржишног истраживања и анкетирања; вођење 

програма давања подстицаја запосленима; вођење 

регистра узгоја животиња; вођење студија пословне 

изводљивости; вођење трговачких сајмова; вођење, 

уређивање и организовање трговачких приредби и 

сајмова у комерцијалне и рекламне сврхе; давање 

смерница за рекламирање на интернету које се може 

претражити; дактилографске услуге; дељење 

материјала за оглашавање путем електронске поште; 

дељење реклама за друге преко интернета; дељење 

реклама за друге путем мреже за електронску 

комуникацију; дељење реклама преко интенет мрежа 

за комуникацију; дељење реклама преко интернета; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака]; 

дељење рекламних огласа; дељење рекламног и 

промотивног материјала; дељење рекламног, 

маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење 

рекламног материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; директан 

маркетинг; директно оглашавање; дистрибуција и 

дељење материјала за оглашавање [летака, 

проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција летака у рекламне сврхе; дистрибуција 

производа у рекламне сврхе; дистрибуција 

проспеката; дистрибуција проспеката директно или 

путем поште; дистрибуција проспеката и узорака; 

дистрибуција проспеката и узорака за реклмне 

потребе; дистрибуција проспеката у рекламне сврхе; 

дистрибуција реклама и комерцијалних објава; 

дистрибуција рекламних летака; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција рекламног 

материјала за друге; дистрибуција рекламног 

садржаја путем интернета; дистрибуција 

репрезентативних узорака, директно или путем 

поште; дистрибуција узорака; дистрибуција узорака 

за рекламне потребе; добротворне услуге, наиме 

организовање и спровођење волонтерских програма 

и пројеката којима се решавају проблеми заједница; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економска предвиђања и анализе; 

економске прогнозе; електронска издања штампаног 

материјала у рекламне сврхе; електронско 

обрађивање података; задружно рекламирање и 

маркетинг; задружно рекламирање и маркетинг за 

услуге чишћења стамбеног и пословног простора; 

запошљавање извршног кадра; запошљавање 

кабинског особља, техничке подршке на земљи и не-

техничке подршке на земљи; запошљавање 

канцеларијског особља; запошљавање особља на 

привременим пословима; извођење пословне студије 

изводивости; издавање машина за фотокопирање; 

издавање рачуна за медицинске услуге; издавање 

рекламног материјала онлајн; издавање штампаног 

материјала који се односи на услуге оглашивања у 

електронском облику; издвање штампаног 

материјала који се односи на услуге оглашавања; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање дигиталних билборда [рекламних 

паноа]; изнајмљивање знакова за рекламне потребе; 

изнајмљивање канцеларијске опреме; изнајмљивање 

канцеларијске опреме у заједничким радним 

просторима; изнајмљивање канцеларијских машина; 

изнајмљивање канцеларијских машина и опреме; 
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изнајмљивање машина за копирање; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање огласног простора и 

рекламног материјала; изнајмљивање огласног 

простора на интернет страницама; изнајмљивање 

огласног простора на интернету; изнајмљивање 

огласног простора преко интернета; изнајмљивање 

писаћих машина; изнајмљивање писаћих машина и 

фотокопира; изнајмљивање продајних штандова; 

изнајмљивање промотивних и рекламних материјала; 

изнајмљивање промотивних и рекламних материјала 

за презентације; изнајмљивање простора за 

оглашавање на интернету путем оглашавања 

упражњених места; изнајмљивање регистар каса; 

изнајмљивање рекламних материјала; изнајмљивање 

термина за оглашавање у биоскопима; израда 

извештаја и истраживања везаних за тржиште; 

израда извода са рачуна; израда материјала за 

оглашавање; израда радио реклама; израђивање и 

ажурирање рекламног материјала; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

индексирање интернет страница у комерцијалне 

сврхе; индексирање интернет страница у рекламне 

сврхе; интернет маркетинг; информативне, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

пословно управљање и пословну администрацију 

која се пружа електронским путем или преко 

интернета; информативне услуге у вези са 

запошљавањем и приликама у каријери; 

информативне услуге у вези са пословним 

питањима; информативне услуге у вези са 

рекламирањем; испитивање брендова; испитивање 

јавног мњења; испуњавање документације 

[канцеларијски послови]; истраживања и анализе у 

области манипулације тржиштем; истраживања и 

анкете у вези са пословним делатностима; 

истраживања тржишта; истраживања тржишта која 

укључују истраживање јавног мњења; истраживање 

и анализа маркетиншких активности; истраживање 

тржишта; истраживање тржишта за рекламне 

потребе; истраживање тржишта из области 

козметике, парфимерије и производа за улепшавање; 

истраживање тржишта помоћу рачунарске базе 

података; истраживање тржишта у вези са навикама 

приликом претраживања интернета и лојалности 

потрошача; истраживање тржишта у рекламне сврхе; 

истраживање у вези са рекламирањем; истраживња у 

вези са потрошаким навикама; канцеларијски 

послови; књиговодствене услуге које се односе на 

потраживања; књиговодство за управљање 

трошковима; комерцијална администрација за 

лиценце роба и услуга трећих лица; комерцијалне 

информационе услуге доступне путем интернета; 

комерцијално управљање; компјутеризована 

контрола инвентара; компјутеризована обрада 

текста; компјутеризована припрема инвентара; 

компјутеризовани регистри; компјутеризовано 

канцеларијско управљање; компјутеризовано 

рачуноводство; компјутеризовано управљање 

пописом; компјутеризовано управљање пословним 

подацима; компјутеризовано управљање централним 

и пословним датотекама; компјутеризовано 

централно управљање подацима; компјутерски 

помогнуте услуге пружања пословних информација 

и пословног истраживања; компјутерско управљање 

подацима; консултантске и информативне услуге 

које се односе на рачуноводство; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на пословно 

управљање; консултантске и саветодавне услуге које 

се односе на распоређивање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на регрутовање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на систематизацију особља, запошљавање и 

управљање; консултантске и саветодавне услуге које 

се односе на управљање особљем; консултантске и 

саветодавне услуге на пољу пословне стратегије; 

консултантске услуге за спољну трговину; 

консултантске услуге из области интернет 

маркетинга; консултантске услуге из области 

партнерског маркетинга; консултантске услуге које 

се односе на вођење и управљање хотелима; 

консултантске услуге које се односе на 

обрачунавање пореза; консултантске услуге које се 

односе на оглашавање; консултантске услуге које се 

односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

консултантске услуге које се односе на управљање 

пословним процесом; консултантске услуге које се 

односе на управљање телефонским центрима; 

консултантске услуге у вези са запошљавањем; 

консултантске услуге у вези са истраживањем 

тржишта; консултантске услуге у вези са односима 

са јавношћу; консултантске услуге у вези са 

пословним управљањем које се пружају преко 

интернета; консултантске услуге у вези са 

пословним управљањем на пољу услуга транспорта и 

доставе; консултантске услуге у вези са 

рекламирањем у штампи; консултантске услуге у 

вези са сегментацијом тржишта; консултативне 

услуге које се тичу пословног напредовања; 

консултације везане за вођење послова који се 

односе на стратегију, рекламирање, производњу, 

особље и малопродају; консултације које се односе 

на оптимизацију софтвера за преглед интернета за 

промотивне продаје; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у вези са људским ресурсима; 

консултације у вези са пословним маркетингом; 

консултације у вези са пословним организовањем; 
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консултације у вези са пословним преузимањима; 

консултације у вези са пословним спајањима; 

консултације у вези са пословном организацијом и 

управљањем на пољу управљања запосленима; 

консултације у вези са пословном стратегијом; 

консултације у вези са спајањима и преузимањима; 

консултације у вези са тражењем спонзора; 

консултације у вези са управљањем пословним 

ризиком; консултације у пословном управљању; 

консултовање у вези са запошљавањем особља; 

консултовање у вези са индустријским управљањем; 

консултовање у вези са пословним активностима и 

управљањем; консултовање у корпоративном 

управљању; контрола инвентара; копирање 

докумената; кориговање текстова намењених 

маркетиншким сврхама; лицитирање возила; 

манекенске услуге у циљу рекламирања или 

продајних промоција; маркетинг; маркетинг базе 

података; маркетинг, истраживања тржишта и 

анализе тржишта; маркетинг, истраживање тржишта 

и анализирање тржишта; маркетинг који се темељи 

на препорукама; маркетинг преко инфлуенсера; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншка истраживања; маркетиншка помоћ; 

маркетиншке и промотивне услуге; маркетиншке 

услуге везане за одећу; маркетиншке услуге које се 

односе на козметичке производе; маркетиншке 

услуге које се односе на накит; маркетиншке услуге 

које се односе на фармацеутске производе; 

маркетиншке услуге у вези са путовањима; 

маркетиншке услуге у вези са ресторанима; 

маркетиншке услуге у вези са стоматологијом; 

маркетиншко истраживање и студије; маркетиншко 

саветовање из области блокчејн технологије и 

криптовалута; марктетиншке услуге усмерене ка 

унапрађењу свести јавности о нефротском синдрому 

и фокалној сегменталној гломерусклерози; 

марктетиншке услуге усмерене ка унапрађењу свести 

јавности о погодностима локалне куповине; 

марктиншке и промотивне активности које се односе 

на пословну администрацију и управљање; набавка 

уговора за куповину и продају робе и услуга; надзор 

пословног управљања; непосредно оглашавање; 

непосредно оглашавање поштом у циљу привлачења 

нових купаца и одржавања постојеће базе купаца; 

непосредно оглашавање путем поште; обавештења о 

пословима; обављање телефонских разговора за 

друге; обајвљивање рекламног материјала; 

обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора и 

материјала за оглашавање; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора; обезбеђивање 

огласног простора у периодичним часописима, 

новинама и магазинима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

обезбеђивање простора на интернет страницама за 

рекламирање роба и услуга; обезбеђивање 

статистичких података у пословне и комерцијалне 

сврхе; обезбеђивање транспортне документације за 

друге [административни послови]; објављивање и 

ажурирање рекламних текстова; објављивање 

комерцијалног именика са информацијама на 

интернету; објављивање рекламних текстова; 

објављивање рекламног материјала и текстова; 

обрада електронских поруџбина; обрада текста; 

обрађивање докумената о регистрацији гаранције за 

друге; обрађивање података; обрађивање 

телефонских питања у вези са рекламираном робом и 

услугама; обрачун пореза; обрачун телефонских 

трошкова; оглашавање; оглашавање и промотивна 

продаја у вези са робом и услугама; оглашавање и 

промотивна продаја у вези са робом и услугама 

доступним на интернету; оглашавање и промотивна 

продаја услуга; оглашавање на отвореном; 

оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк 

оглашавање]; оглашавање према категоријама; 

оглашавање путем банера; оглашавање услуга како 

би се подигла свест јавности о питањима и 

иницијативама везаним за животну средину; 

оглашавање фармацеутских производа и ин виво 

снимљених производа; одржавање регистра 

информација; одржавање регистра професионалних 

проценитеља; одржавање регистра раса паса; 

одржавање регистра сертификованих аеронаутичких 

техничара; одржавање регистра сертификованих 

професионалних медицинских техничара; одржавање 

регистра спортских сувенира и уметничких дела; 

онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке услуге 

повезивања оглашивача са интернет страницама; 

онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; онлајн услуге 

велепродаје производа са снимљеним садржајем; 

онлајн услуге велепродаје ручног алата за 

грађевинарство; оптимизација интернет странице; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација програма за преглед интернета; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оптимизација саобраћаја са интернет странице; 

организација рекламних догађаја; организовање 

аукција; организовање догађаја, изложби, сајмова и 

приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; организовање и вођење аукција; 

организовање и вођење бувљака; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење пословних трансакција за друге; 

организовање и вођење презентације производа; 

организовање и вођење промотивних и 

маркетиншких догађаја; организовање и вођење 

рекламних догађаја; организовање и вођење 

сајамских изложби; организовање и вођење сајмова 

запошљавања; организовање и вођење сајмова и 
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изложби за пословне и рекламне потребе; 

организовање извлачења награде за маркетиншке 

услуге; 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; организовање интернет 

аукција; организовање и одржавање комерцијалних 

изложби; организовање и одржавање сајмова и 

манифестација за пословне и маркетиншке потребе; 

организовање и реализација догађаја за друге 

намењених продаји стоке као и регистрованих и 

комерцијалних грла говеда; организовање и 

реализација догађаја намењених продаји говеда; 

организовање и реализација догађаја намењених 

продаји стоке; организовање и спровођење аукција и 

обрнутих аукција путем мобилних телефона; 

организовање и спровођење аукција и обрнутих 

аукција путем рачунара и телекомуникационих 

мрежа; организовање и спровођење аукција на 

интернету; организовање и спровођење аукција на 

телевизији; организовање и спровођење аукција 

некретнина; организовање и спровођење 

маркетиншких догађаја; организовање и спровођење 

промотивних догађаја; организовање и спровођење 

телефонских аукција; организовање и спровођење 

телефонских и телевизијских аукција; организовање 

и спровођење трговачких сајмова; организовање и 

спровођење трговачких сајмова у комерцијалне и 

рекламне сврхе; организовање и спровођење 

уметничких изложби у комерцијалне и рекламне 

сврхе; организовање и управљање програмима 

лојалности купаца; организовање модних приредби у 

комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

организовање претплате за публикације других; 

организовање претплате на електронске новине за 

друге; организовање претплате на електронске 

стрипове за друге; организовање претплате на 

интернет публикације за друге; организовање 

претплате на интернет услуге за друге; организовање 

претплате на информативне медије за друге; 

организовање претплате на информационе пакете за 

друге; организовање претплате на књиге за друге; 

организовање претплате на књиге, рецензије, новине 

или стрипове за друге; организовање претплате на 

медијске пакете за друге; организовање претплате на 

рецензије за друге; организовање претплате на 

телевизијске канале за друге; организовање 

претплате на телематике, телефонске или 

компјутерске услуге за друге; организовање 

претплате на телефонске услуге за друге; 

организовање претплате на услуге електронске 

наплате путарине [енп] за друге; организовање 

претплате на штампана издања за друге; 

организовање привременог ангажовања особља за 

потребе рада канцеларије; организовање програма 

лојалности потрошача у комерцијалне, промотивне и 

рекламне сврхе; организовање рекламирања у 

биоскопима; организовање рекламних уговора за 

друге; организовање сајмова; организовање 

трговачких сајмова из области аутомобилизма; 

организовање трговачких сајмова у комерцијалне 

сврхе; организовање трговачких сајмова у рекламне 

сврхе; организовање уметничких изложби у 

комерцијалне и рекламне сврхе; организовање, 

управљање и надзор програма лојалности и 

подстицајних програма; организовање, управљање и 

надзор програма лојалности купаца; организовање, 

управљање и надзор продаје и промотивних 

подстицајних програма; организовање шема за 

награду лојалности потрошача; организовање шеми 

за лојалност и награђивање; ореганизовање и вођење 

трговачких сајмова, догађаја и изложби у 

комерцијалне и рекламне сврхе; оријентација бренда; 

очитавање мерача комуналних услуга за потребе 

наплаћивања; очитавање потрошње воде за потребе 

наплаћивања; очитавање потрошње гаса за потребе 

наплаћивања; очитавање потрошње електричне 

енергије за потребе наплаћивања; партнерски 

маркетинг; перфорирање картица [канцеларијски 

послови]; писање маркетиншких текстова; писање 

радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за промотивне и рекламне 

сврхе; писање текстова за рекламне намене; 

планирање и спровођење трговачких сајмова, 

изложби и презентација у економске и рекламне 

сврхе; планирање маркетиншких стратегија; 

планирање наслеђивања пословне делатности; 

планирање пословних састанака; планирање 

пословног управљања; позиционирање бренда; 

покривање тржишта, услуге истраживања и анализе; 

помоћ из области пословног управљања; помоћ и 

савети у вези са пословном организацијом и 

управљањем; помоћ и саветовање који се односе на 

пословно управљање и организацију; помоћ и услуге 

саветовања на пољу пословног управљања 

компанијама у енергетском сектору; помоћ у виду 

пословног управљања у области франшиза; помоћ у 

индустријском управљању; помоћ у корпоративном 

управљању; помоћ у оквиру пословног руковођења 

за индустријске и пословне компаније; помоћ у 

пословном администрирању; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; помоћ у пословном 

управљању; помоћ у управљању запосленима; помоћ 

у управљању пословањем ресторана; помоћ у 

управљању пословањем у вези оснивања и 

управљања ресторанима; помоћ у управљању 

пословним активностима или комерцијалним 
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функцијама у индустријском или комерцијалном 

предузећу; пописи поштанских адреса; попис робе; 

попуњавање докумената или магнетних трака 

[канцеларијски послови]; пореска ревизија; пословна 

администрација; пословна администрација за друге; 

пословна администрација и услуге пословног 

саветовања; пословна админитрација на пољу услуга 

превоза и доставе; пословна испитивања; пословна 

истраживања; пословна помоћ; пословна помоћ, 

управљање и информисање; пословне и 

маркетиншке студије; пословне процене; пословне 

услуге, тачније, повезивање потенцијалних 

приватних инвеститора са предузетницима којима су 

неопходна финансијска средства; пословни 

маркетинг; пословни развој; пословни савети и 

информације; пословни савети и консултантске 

услуге у вези са франшизама; пословни савети и 

саветовање; пословни савети у вези са 

франшизингом ресторана; пословни упити и 

истраживања; пословно и маркетиншко 

истраживање; пословно истраживање и анкетирање; 

пословно планирање; пословно процењивање; 

пословно саветовање; пословно саветовање из 

области блокчејн технологије и криптовалута; 

пословно саветовање и саветодавне услуге; пословно 

саветовање и услуге информисања; пословно 

саветовање и услуге пословног информисања које се 

пружају предузећима; пословно саветовање и услуге 

управљања у вези са маркетиншким активностима и 

лансирањем нових производа; пословно саветовање 

који се односи на оглашавање; пословно саветовање 

у вези са обрадом података; пословно саветовање, 

управљање, планирање и надзор; пословно 

саветодавне и информационе услуге; пословно 

стратешко планирање; пословно умрежавање; 

пословно управљање; пословно управљање авио 

компанијама; пословно управљање аеродромима; 

пословно управљање аутомобилским 

паркиралиштима; пословно управљање базенским 

комплексима; пословно управљање болницама; 

пословно управљање велепродајним аутлет 

центрима; пословно управљање велепродајним и 

малопродајним аутлет центрима; пословно 

управљање ветеринарском праксом; пословно 

управљање за ауторе и писце; пословно управљање 

за глумце; пословно управљање за дискотеке; 

пословно управљање за забављаче; пословно 

управљање за манекене; пословно управљање за 

музичаре; пословно управљање за музичке извођаче; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

пословно управљање за професионалне спортисте; 

пословно управљање за спортисте; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање за уметнике; пословно управљање за 

филмске студије; пословно управљање и 

администрација; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање 

компанијама; пословно управљање малопродајним 

аутлет центрима; пословно управљање на пољу 

услуга транспорта и и доставе; пословно управљање 

осигуравајућим кућама и брокерима од стране 

спољних сарадника; пословно управљање 

позориштима; пословно управљање пословним 

центрима; пословно управљање програмима за 

надокнаду за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду штете према пацијентима; 

пословно управљање програмима и услугама за 

надокнаду трошкова лекова и услуга; пословно 

управљање програмима и услугама за надокнаду 

штете из области фармације; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање ресорт хотелима; пословно управљање 

ресторанима; пословно управљање у вези са 

становима; пословно управљање хотелима; пословно 

фактурисање; постављање реклама за друге; праћење 

извештаја о потрошачким кредитима и пружање 

упозорења које се односе на промене у вези са 

пословањем; праћење и надзор флуктуација 

потрошње енергената за друге за потребе ревизије 

рачуна; праћење и надзор флуктуација у ценама 

горива за друге за потребе ревизије рачуна; праћење 

обима продаје за друге; преглед трошкова 

здравствене неге; преговарање везано за уговоре о 

куповини и продаји робе; преговарање везано за 

уговоре о оглашавању; преговарање и закључивање 

комерцијалних трансакција за трећа лица преко 

телекомуникацијских система; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

преговарање о уговорима са обвезницима здраствене 

заштите; представљање производа у излогу помоћу 

живих модела; представљање производа у рекламне 

сврхе; представљање роба и услуга путем 

електронских средстава; представљање 

финансијских производа из области комуникационих 

медија, за услуге малопродаје; презентација 

предузећа и њихових производа и услуга на 

интернету; презентација предузећа на интернету и 

другим медијима; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

презентација робе; премештај запосленог; 

преобликовање пословних процеса; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

преписивање порука; препис снимљених 

комуникација; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; прибављање 

уговора за друге; прибављање уговора за друге у 

вези са продајом робе; прибављање уговора за 

куповину и продају робе; привремено пословно 

управљање; приказивање огласа за друге; 

приказивање производа јавности; прикуљање 

података у базу података у рачунару; прикупљање и 
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анализа података и информација које се односе на 

пословно управљање; прикупљање и анализа 

пословних података из области блокчејн технологије 

и криптовалуте; прикупљање информација о 

компанији; прикупљање информација у 

компјутеризоване регистре; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање и пружање пословних информација; 

прикупљање и систематизација информација у бази 

података у рачунару; прикупљање и систематизација 

информација у банкама података; прикупљање и 

систематизација писаних комуникација и података; 

прикупљање и систематизација података 

коришћених у електронском преносу; прикупљање 

математичких или статистичких података; 

прикупљање математичких података; прикупљање 

медицинских извештаја; прикупљање научних 

информација; прикупљање научних информација у 

компјутерску базу података; прикупљање 

орнитолошких података; прикупљање орнитолошких 

података у компјутерску базу података; прикупљање 

података које се односе на информатичке системе; 

прикупљање података које се односе на 

информационе технологије; прикупљање података 

које се односе на птице; прикупљање података које 

се односе на услове животне средине; прикупљање 

података које се односе на услове животне средине у 

компјутерску базу података; прикупљање података о 

животној средини; прикупљање података о животној 

средини у компјутерску базу података; прикупљање 

података о истраживању тржишта; прикупљање 

података о пословању; прикупљање података о 

пословању у компјутерску базу података; 

прикупљање података о токсикологији; прикупљање 

података о токсикологији у компјутерску базу 

података; прикупљање пословне статистике; 

прикупљање пословних информација; прикупљање 

правних инфомација у компјутерску базу података; 

прикупљање правних информација; прикупљање 

статистичких информација; прикупљање 

статистичких модела за потребе пружања 

информација о тржишној динамици; прикупљање 

статистичких података; прикупљање статистичких 

података за потребе одређивања реакције публике на 

телевизијске и радио програме; прикупљање 

статистичких података који се односе на коришћење 

здраственог система; примењивање програма 

награде лојалности која укључује трговачке купоне 

са налепницама; припрема биографија за друге; 

припрема извештаја анализе тржишта; припремање 

аудио-визуелних презентација за рекламне потребе; 

припремање и постављање реклама за друге; 

припремање и постављање реклама на јавним 

местима за друге; припремање и прикупљање 

пословних и комерцијалних извештаја и 

информација; припремање и рекламирање за друге; 

припремање маркетиншких извештаја; припремање 

маркетиншког материјала; припремање платних 

листића; припремање пореских пријава; припремање 

пословних извештаја; припремање пословних 

статистика; припремање промотивног материјала 

намењеног за продају за друге; припремање 

рекламних и промотивних уговора за друга лица; 

припремање услужног оглашавања за друге; 

припремање финансијског извештаја и анализе за 

компаније; припрема платних листи; припрема 

пријаве за обрачунавање пореза на лични доходак; 

припрема рекламних кампања; припрема студија о 

профитабилности пословања; продајно 

представљање за друге; продукција емисија 

телевизијске продаје; продукција програма 

телевизијске продаје; производња и дистрибуција 

радио и телевизијских реклама; производња 

промотивних рекламних филмова; производња радио 

и телевизијских реклама; производња рекламних 

филмова; производња рекламног материјала; 

производња телевизијских реклама; промовисање и 

вођење сајмова; промовисање продаје модних 

артикала путем промотивних чланака у магазинима; 

промовисање продаје путем програма лојалности 

потрошача; промовисање продаје роба и услуга за 

друге додељивањем поена при куповини за употребу 

кредитне картице; промовисање, рекламирање и 

маркетинг интеренет страница; промовисање роба и 

услуга других путем шеме награђивања лојалности; 

промовисање роба и услуга за друге; промовисање 

роба и услуга за друге дистрибуирањем рекламног 

материјала разним методама; промовисање роба и 

услуга за друге методом жељених купаца; 

промовисање роба и услуга за друге на интернету; 

промовисање роба и услуга за друге преко глобалне 

рачунарске мреже; промовисање робе и услуга 

других дељењем ваучера; промовисање робе и 

услуга других путем спонзорства међународних 

спортских догађаја; промовисање робе и услуга 

других тиме што ће организовати да спонзори 

повежу своје робе и услуге са системом додељивања 

награда; промовисање робе и услуга других тиме 

што ће организовати да спонзори повежу своје робе 

и услуге са спортским активностима; промовисање 

робе и услуга других тиме што ће организовати да 

спонзори повежу своје робе и услуге са спортским 

догађајима; промовисање серија филмова за друге; 

промотивне и рекламне услуге; промотивне продаје 

за друге путем шеме која укључује трговачке купоне 

са налепницама; промотивне услуге; промотивно 

рекламирање производа и услуга трећим лицима 

путем договора о спонзорству и договора о уступању 

лиценци у вези са домаћим и страним спортским 

догађајима; промотивно рекламирање производа и 

услуга трећим лицима путем договора о спонзорству 

и договора о уступању лиценци у вези са домаћим и 
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страним спортским, музичким и осталим догађајима 

из области културе; промотивно рекламирање 

производа и услуга трећим лицима путем договора о 

спонзорству и договора о уступању лиценци у вези 

са музичким догађајима; промотивно рекламне 

услуге; промоција добара и услуга других путем 

оглашавања на интернет страницама; промоција 

музичких концерата; промоција посебних догађаја; 

промоција продаје за друге; промоција продаје робе 

и услуга других на промотивним догађајима; 

промоција продаје робе и услуга других путем 

штампаних материјала; промоција продаје уз помоћ 

аудиовизуелних средстава; промоција производа 

преко инфлуенсера; промоција рекламних услуга 

путем аудиовизуелних средстава; промоција роба и 

услуга других путем промотивних рекламних 

филмова; промоција роба и услуге других 

састављањем и пласирањем реклама у електронским 

часописима; промоција робе и услуга других путем 

програма картица за попуст; промоција робе и услуга 

кроз спонзорисање спорских догађаја; промоција 

спортских такмичања и догађаја; промоција 

финансијских услуга и услуга осигурања у име 

других лица; проналажење особља; проналажење 

послова и особља; професионалне пословне 

консултације; професионално пословно 

истраживање; професионално саветовање у вези са 

управљањем запосленима; процена утицаја 

оглашавања на публику; процењивање пословног 

ризика; процењивање потреба у вези са запосленима; 

пружање административне помоћи апотекама за 

потребе руковођења списком лекова; пружање и 

изнајмљивање промотивног материјала; пружање и 

изнајмљивање простора за оглашавање и простора за 

спољно оглашавање; пружање и изнајмљивање 

рекламног простора; пружање и изнајмљивање 

спољног рекламног простора; пружање информација 

из области глобално одрживих пословних решења; 

пружање информација из области маркетинга; 

пружање информација из пословног именика путем 

интернета; 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 

информација које се односе на регрутовање радне 

снаге; пружање информација које се односе на 

услуге премештаја запосленог; пружање 

информација о запошљавању; пружање информација 

о запошљавању путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање информација о истраживању тржишта; 

пружање информација о поређењу хотелских цена; 

пружање информација о пословној статистици; 

пружање информација о пословном маркетингу; 

пружање информација о пословном руковођењу; 

пружање информација о производима путем 

телекомуникационе мреже у рекламне и продајне 

сврхе; пружање информација о производима широке 

потрошње преко интернета; пружање информација о 

регрутовању запослених путем глобалне рачунарске 

мреже; пружање информација о спољној трговини; 

пружање информација потрошачима о производу; 

пружање информација потрошачима у вези роба и 

услуга; пружање информација путем интернета 

везане за продају аутомобила; пружање информација 

у вези са запошљавањем особља; пружање 

информација у вези са комерцијалном продајом; 

пружање информација у вези са маркетингом; 

пружање информација у вези са маркетингом путем 

вебсајта; пружање информација у вези са 

организацијом времена; пружање информација у 

вези са пореским пријавама; пружање информације 

потрошачима о производима који се односе на храну 

и пиће; пружање клијентима информација које се 

односе на козметику; пружање клијентима 

информација које се односе на преносне рачунаре; 

пружање клијентима информација које се односе на 

софтвер; пружање комерцијалних информација; 

пружање комерцијалних информација везаних за 

предузећа; пружање комерцијалних информација и 

савета потрошачима; пружање комерцијалних 

информација купцима; пружање комерцијалних 

информација путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

маркетиншких извештаја; пружање маркетиншких 

услуга из области друштвених медија; пружање 

маркетиншких услуга које се односе на 

парфимеријске производе; пружање огласног 

простора на глобалној рачунарској мрежи; пружање 

огласног простора у електронским медијима; 

пружање огласног простора у новинама; пружање 

оперативне пословне подршке предузећима; 

пружање података из телефонског именика; пружање 

података који се односе на истраживање тржишта; 

пружање подршке старт-ап компанијама у 

пословном управљању за друге области пословања; 

пружање помоћи другима у припреми и достављању 

пријаве за добијање пословне дозволе; пружање 

помоћи из области комерцијализације производа; 

пружање помоћи из области комерцијализације 

производа у оквиру уговора о франшизи; пружање 

помоћи пословног управљања и комерцијализације 

производа у оквиру уговора о франшизи; пружање 

помоћи пословног управљања у оквиру уговора о 

франшизи; пружање помоћи у области организације 

пословања; пружање помоћи у области пословне 

промоције; пружање помоћи у области пословног 

управљања; пружање помоћи у области руковођења 
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пословањем и планирања; пружање помоћи у 

управљању индустријским и привредним 

предузећима; пружање помоћи у управљању 

пословним активностима; пружање помоћи у 

управљању франшизама; пружање пословних и 

маркетиншких информација; пружање пословних 

информација; пружање пословних информација из 

области друштвених медија; пружање пословних 

информација из онлајн базе података; пружање 

пословних информација преко глобалне рачунарске 

мреже; пружање пословних информација путем веб 

страница; пружање пословних информација путем 

интернета; пружање пословних и трговачких контакт 

информација путем интернета; пружање пословних 

ифомација из области блокчејн технологије и 

виртуалних валута; пружање пословних иформација 

из области блокчејн технологије и криптовалута; 

пружање пословних савета из области блокчејн 

технологије и криптовалуте; пружање пословних 

савета и информација из области управљања 

имовином блокчејн технологије и криптовалуте; 

пружање пословних трговачких савета и 

информација; пружање пословног савета у вези са 

стратешким маркетингом; пружање пословног 

управљања и подршке при раду у комерцијалним 

делатностима; пружање рекламног простора у 

новинама; пружање рекламног простора у 

часописима; пружање савета из области пословне 

ефикасности; пружање савета из области пословног 

управљања и маркетинга; пружање савета и 

информација у вези са комерцијалним пословним 

управљањем; пружање савета који се односе на 

организовање и управљање пословањем; пружање 

савета који се односе на рекламирање хемијских 

производа; пружање савета који се односи на 

анализу потрошачких навика; пружање савета 

потрошачима; пружање савета потрошачима у вези 

са производима који се односе на козметику; 

пружање савета потрошачима у вези са производима 

који се односе на преносне рачунаре; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на софтвер; пружање савете које се односи на методе 

и технике продаје; пружање саветовања из области 

маркетиншких активности у вези са блокчејн 

технологијом и криптовалутом; пружање 

саветодавних услуга из области глобално одрживих 

пословних решења; пружање услуга аукције преко 

интернета; пружање услуга именика пословних 

информација путем глобалне рачунарске мреже; 

пружање услуга о пословним информацијама путем 

глобалне рачунарске мреже; пружање услуга о 

пословном информисању преко интернета; пружање 

услуга управљања академским курсевима који се 

односе на академске институције; пружање услуга 

управљања академским курсевима који се односе на 

онлајн регистрацију курса; пружање услуга 

управљања људским ресурсима и регрутовање радне 

снаге за друге; психолошко тестирање за избор 

запослених; психометријско тестирање за потребе 

одабира запослених; радно анализирање ради 

утврђивања групе вештина радника и других потреба 

радника; развијање промотивних кампања; развијање 

промотивних кампања за пословне делатности; 

развој и координисање волонтерским пројектима за 

добротворне организације; развој и спровођење 

маркетиншких стратегија за друге; развој концепта 

оглашавања; развој маркетиншких стратегија и 

концепата; развој пословне стратегије; развој 

процеса за анализу и спровођење стратешких 

планова и управљачких пројеката; ранговна листа 

упоређених цена смештаја; распоређивање 

привременог особља; рачунарска обрада података; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; рачуноводствене услуге за потребе спајања 

и преузимања; рачуноводствене услуге које се 

односе на планирање опорезивања; рачуноводствени 

савети који се односе на опорезивање; 

рачуноводствени савети који се односе на пореске 

пријаве; рачуноводствени савети који се односе на 

састављање пријаве за порез; рачуноводство; 

рачуноводство, књиговодство и ревизија; 

рачуноводство код електронског преноса средстава; 

рачуноводство трошкова; реакламирање уметничких 

дела других пружањем онлајн портфолиа путем 

интернет странице; ревизија пословања; ревизија 

финансијских извештаја; ревизија цена комуналних 

услуга за друге; регистровање писане комуникације 

и података; регрутовање аеродромског особља; 

регрутовање високо квалификованог особља; 

регрутовање кабинског особља; регрутовање особља 

авио компанија; регрутовање помоћног 

канцеларијског особља; регрутовање техничког 

особља; рекламирање; рекламирање аутомобила за 

потребе продаје путем интернета; рекламирање 

биоскопа; рекламирање за друге на интернету; 

рекламирање из области туризма и путовања; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање музичког садржаја других 

пружањем онлајн портфолиа путем интернет 

странице; рекламирање на интернету за потребе 

других лица; рекламирање на радију; рекламирање 

некретнина; рекламирање некретнина за пословне 

просторе; рекламирање некретнина за пословне 

просторе и за становање; рекламирање некретнина за 

становање; рекламирање пословних интернет 

страница; рекламирање преко електронских 

рекламних паноа; рекламирање преко интернета; 

рекламирање преко моблиних телефонских мрежа; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

свих јавних средстава комуникације; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање продаје за друге 

путем корисничких картица са погодностима; 
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рекламирање пројеката других пружањем онлајн 

портфолиа путем интернет странице; рекламирање 

роба и услуга других доделом ваучера; рекламирање 

роба и услуга других путем спровођења продаје и 

промотивних подстицајних шема које укључују 

акцизне маркице; рекламирање роба и услуга за 

друге; рекламирање робе и услуга онлајн продаваца 

путем претраживог онлајн водича; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламирање услуга осигурања 

у име трећих лица; рекламирање услуга превоза и 

доставе; рекламирање филмова; рекламирање 

финансијских услуга у име трећих лица; рекламне и 

комерцијалне информативне услуге; рекламне и 

промотивне услуге; рекламне и промотивне услуге и 

информативне услуге које се на њих односе; 

рекламне и промотивне услуге и саветовање у вези 

са њима; рекламне, маркетиншке и промотивне 

услуге; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; рекламне, промотивне и услуге односа 

са јавношћу; рекламне услуге за друге; рекламне 

услуге за потребе запошљавања; рекламне услуге за 

стварање корпоративног идентитета и идентитета 

бренда; рекламне услуге и оглашавање; рекламне 

услуге и оглашавање преко телевизије, радија или 

поште; рекламне услуге и пословни савети; рекламне 

услуге које се односе на апарате за стварање 

визуелног садржаја уживо; рекламне услуге које се 

односе на комерцализацију нових производа; 

рекламне услуге које се односе на продају робе; 

рекламне услуге које се односе на производе за 

стварање визуелног садржаја уживо; рекламне услуге 

које се односе на фармацеутске производе; рекламне 

услуге које се пружају преко интернета; рекламне 

услуге путем електронских медија; рекламне услуге 

у вези са запошљавањем; рекламне услуге у 

периодичним часописима, брошурама и новинама; 

рекламне услуге у популарној и стручној штампи; 

руковођење пословним пројектима за друге; 

саветовање које се односи на промовисање 

продајних активности; саветовање за рекламу и 

маркетинг; саветовање из области оглашавања, 

маркетинга и промотивних активности, саветодавне 

услуге и асистенција; саветовање из области 

пословних истраживања; саветовање из области 

рачуноводства; саветовање из области рачуноводства 

које се односе на опорезивање; саветовање из 

области регрутовања радне снаге; саветовање и 

консултације у вези са пореским пријавама; 

саветовање и помоћ у пословном управљању; 

саветовање које се односе на анализу пословања; 

саветовање које се односе на пословно планирање; 

саветовање које се односи на истраживање тржишта; 

саветовање које се односи на маркетиншке и 

промоционе активности; саветовање које се односи 

на оптимизацију софтвера за претрагу интернета; 

саветовање које се односи на пословно оглашавање; 

саветовање које се односи на промоцију робе; 

саветовање које се односи на управљање 

трошковима везаним за здраствену негу; саветовање 

који се односи на обрачунавање пореза; саветовање о 

непосредном маркетингу; саветовање о пословном 

планирању и континуитету пословања; саветовање о 

пословном управљању у области развоја извршног 

управљања и вођства; саветовање у вези 

распоређивања особља; саветовање у вези са 

брендом; саветовање у вези са демографијом за 

маркетиншке потребе; саветовање у вези са 

електронском обрадом података; саветовање у вези 

са запосленима; саветовање у вези са обрадом 

података; саветовање у вези са оглашавањем; 

саветовање у вези са пословним управљањем и 

организовањем; саветовање у вези са пословним 

управљањем и организовањем предузећа; саветовање 

у вези са пословном администрацијом; саветодавне и 

консултанске услуге које се односе на агенције за 

увоз и извоз; саветодавне и консултантске услуге у 

вези са набавком робе за друге; саветодавне услуге 

из области пословне процене; саветодавне услуге 

које се односе на анализу пословања; саветодавне 

услуге које се односе на маркетинг; саветодавне 

услуге које се односе на обраду података; 

саветодавне услуге које се односе на планирање 

пословања; саветодавне услуге које се односе на 

пореске пријаве; саветодавне услуге које се односе 

на пословање франшиза; саветодавне услуге које се 

односе на пословне трансакције; саветодавне услуге 

које се односе на пословно управљање и пословне 

активности; саветодавне услуге које се односе на 

пословну администрацију; саветодавне услуге које се 

односе на пословну организацију; саветодавне 

услуге које се односе на промовисање продајних 

активности; саветодавне услуге које се односе на 

рачуноводство; саветодавне услуге које се односе на 

управљање пословним ризицима; саветодавне услуге 

у вези са организовањем и управљањем пословања; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

саветодавне услуге у пословном управљању које се 

односе на франшизе; саветоднавне услуге везане за 

развој корпоративног имиџа; сакупљање 

информација за потребе тржишног истраживања; 

сакупљање података за потребе тржишног 

истраживања; сакупљање, систематизација, 

састављање и анализа пословних података и 

информација које су ускладиштене у компјутерској 

бази података; састављања студија економске 

изводљивости; састављање анкета јавног мнења; 

састављање именика за обајвљивање на интернету; 

састављање колумни за потребе медијског 

оглашавања; састављање маркетиншких 

истраживања; састављање онлајн пословних 

именика; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; састављање 
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пословних именика; састављање пословних именика 

за потребе објављивања на интернету; састављање 

пословних статистика и комерцијалних 

информација; састављање привредних регистара; 

састављање пријаве за порез; састављање, 

производња и дистрибуција рекламног материјала; 

састављање реклама за употребу као интернет 

странице; састављање рекламног садржаја; 

састављање рекламног садржаја и реклама; 

састављање спискова поштанских адреса; 

састављање статистике за пословне или 

комерцијалне потребе; састављање финансијских 

извештаја; секретарске и административне услуге; 

секретарске стенографске услуге; секретарске 

услуге; селекција особља коришћењем психолошког 

тестирања; систематизација и запошљавање особља; 

систематизација особља; систематизација података у 

рачунарској бази података; системација информација 

у компјутерским базама података; службе за 

запошљавање; смањивање трошкова; сортирање, 

руковање и примање поште [канцеларијски послови]; 

спајање, ради користи других, разних роба, осим за 

превоз, које омогућавају купцима да боље виде и 

купе ту робу; спољне услуге [услуге "оутсоурцинг"-

а] у области пословне аналитике; спољне услуге 

[услуге "оутсоурцинг"-а] у области пословних 

активности; спољне услуге [услуге "оутсоурцинг"-а] 

у области управљања односа са јавношћу; спољне 

услуге [услуге "оутсоурцинг"-а] у смислу 

организовања набавке робе за друге; спољне услуге 

[услуге "оутсоурцинг"-а] у смислу организовања 

уговора о пружању услуга за друге; спровођење 

виртуалних трговачких сајмова на интернету; 

спровођење интерактивних виртуалних аукција; 

спровођење истраживања тржишта; спровођење 

истраживања тржишта и анализа тржишта; 

спровођење истраживања из области односа са 

јавношћу; спровођење истраживања на интернету; 

спровођење маркетиншког истраживања и студија; 

спровођење пословних истраживања; спровођење 

тржишних истраживања; спровођење тржишних 

студија и анализе тржишта; статистичко 

анализирање и извештавање; статистичко 

процењивање маркетиншких података; статистичко 

процењивање података добијених из истраживања 

тржишта; статистичко процењивање података 

добијених истраживањем тржишта; стенографија; 

стенографске услуге; стенографско преписивање; 

стратегија друштвених медија и маркетиншко 

саветовање; стратешке анализе пословања; стручне 

процене и извештаји везани за пословне ствари; 

стручне услуге о пословној ефикасности; студије 

економске изводљивости; студије комерцијалне 

изводљивости; студије тржишног истраживања; 

тестирање личности за потребе запошљавања; 

тестирање личности за потребе одабира радне снаге; 

тестирање ради утврђивања вештина при 

запошљавању; тестирање ради утврђивања 

способности при запошљавању; тестирање ради 

утврђивања стручне способности; тражење и 

распоређивање извршног кадра; тражење и селекција 

извршног кадра; тражење спонзорства; 

транскрипција; тржишна истраживања и студије; 

тржишне анализе и студије; тржишне анкете, анализе 

и студије; тумачење података добијених 

истраживањем тржишта; тумачење података из 

истраживања тржишта; унајмљивање радника; унос 

и прикупљање информација у рачунарску базу 

података; уношење информација о компанији у 

компјутерску базу података; уношење информација у 

компјутер; упаривање искусних волонтера са 

непрофитним организацијама; упоређивање података 

у рачунарској бази података; управљање базама 

података; управљање брендом; управљање 

запосленима; управљање запосленима и саветовање 

у вези са запошљавањем; управљање инвентаром; 

управљање инвентаром делова и компоненти за 

потребе произвођача и добављача; управљање и 

прикупљање компјутеризованих база података; 

управљање и саветовање у вези са пословним 

процесима; управљање комерцијалним пословима; 

управљање компјутеризованим досијеима; 

управљање компјутеризованом базом података; 

управљање корисничким услугама; управљање 

културним и образовним програмима размене; 

управљање људским ресурсима; управљање 

медицинским трошковима; управљање односима с 

купцима; управљање пензионим плановима за 

запослене; управљање плановима бенефиција за 

запослене; управљање плановима погодности за 

запослене који се односе на чланство у фитнес 

клубу; управљање плановима по жељи пружаоца 

услуга; управљање плановима социјалног осигурања 

за запослене; управљање плановима унапред плаћене 

здравствене заштите; управљање платним списком за 

друге; управљање подстицајним програмима за 

хотеле за друге; управљање пореском 

документацијом; управљање пословним 

активностима; управљање пословним извештајима; 

управљање пословним информацијама; управљање 

пословним пројектима; управљање пословним 

пројектима и администрација; управљање пословним 

ризиком; управљање пословном документацијом; 

управљање програмима везаним за лојалност 

потрошача; управљање програмима за подстицај 

продаје; управљање програмима за путнике који 

често лете авионом; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

управљање програмом награђивања лојалности; 

управљање програмом награђивања лојалности у 

циљу промоције услуга ресторана и услуга 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3a 

Intellectual Property Gazette  2023/3a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

45 

малопродаје других; управљање програмом 

награђивања путника који често путују авионом који 

омогућава члановима да откупе миље бодовима или 

наградама које нуде други програми лојалности; 

управљање програмом попуста за омогућавање 

учесницима да добију попусте на робу и услуге 

употребом чланске картице за остваривање попуста; 

управљање продајним налозима; управљање 

продајом; управљање продајом некретнина; 

управљање трошковима; управљање трошковима у 

здравству; управљање фактурисање и усклађивање 

рачуна у име других; управљање финансијским 

извештајима; управљање хотелом за друге; 

управљање централном датотеком; управљање 

центрима за телефонске позиве за друге; управљање 

шемама за лојалност и награђивање; управљање 

шемама за лојалност потрошача и награђивање; 

уређење уговора, за друге, за куповину и продају 

робе; уређење уговора, за друге, за куповину и 

продају робе и услуга; уређење уговора, за друге, за 

пружање услуга; уређивање излога; услуга 

интерактивног чувања података за употребу при 

ризичном управљању и регулаторном усклађивању 

од стране осигураника и професионалаца на пољу 

медицине; услуга маркетинга догађаја; услуге 

агенција за ангажовање манекена; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за куповину; услуге 

агенција за манекене; услуге агенција за оглашавање 

на радио каналима; услуге агенција за односе са 

јавношћу; услуге агенција за пружање пословних 

информација; услуге агенција за регрутовање радне 

снаге; услуге агенција за таленте у вези са пословним 

управљањем за сценске уметнике; услуге агенција за 

увоз и извоз; услуге агенција која се баве 

резервисањем карата за позоришне садржаје у 

маркетиншке или продајне сврхе; услуге агенција 

које се баве резервисањем карата за позоришне 

садржаје; услуге агенције за запошљавање на 

одређено време; услуге агенције за извоз; услуге 

агенције за регрутовање манекена; услуге агенције за 

увоз; услуге агенције за увоз-извоз робе; услуге 

агенције за увоз и извоз у енергетском сектору; 

услуге агенције која се бави телевизијским 

оглашавањем; услуге анализе тржишта некретнина; 

услуге ангажовања, запошљавања, распоређивања, 

систематизације и умрежавања каријера; услуге 

ангажовања спортиста за спортисте средњих школа; 

услуге ангажовања уметника извођача; услуге 

аукције и обрнуте аукције; услуге аукције омогућене 

путем телекомуникационе мреже; услуге аукцијске 

продаја путем интернета; услуге аукцијске продаје 

преко интернета; услуге велепродаје алата за 

баштованство; услуге велепродаје алата за чишћење; 

услуге велепродаје алкохолних пића, осим пива; 

услуге велепродаје аудиовизуелне опреме; услуге 

велепродаје безалкохолних напитака; услуге 

велепродаје везана за горива; услуге велепродаје 

везане за алкохолна пића; услуге велепродаје везане 

за алкохолна пића, осим пива; услуге велепродаје 

везане за апарате из области медицине; услуге 

велепродаје везане за аудиовизуелну опрему; услуге 

велепродаје везане за безалкохолна пића; услуге 

велепродаје везане за ветеринарске инструменте; 

услуге велепродаје везане за ветеринарске препарате; 

услуге велепродаје везане за ветеринарске препарате 

и производе; услуге велепродаје везане за 

ветеринарске производе; услуге велепродаје везане 

за ветеринарске уређаје; услуге велепродаје везане за 

вештачка крзна; услуге велепродаје везане за возила; 

услуге велепродаје везане за грађевинску опрему; 

услуге велепродаје везане за грејна тела; услуге 

велепродаје везане за десертне производе; услуге 

велепродаје везане за дијететске препарате; услуге 

велепродаје везане за додатке исхрани; услуге 

велепродаје везане за дуван; услуге велепродаје 

везане за електронска издања која се могу 

преузимати са интернета; услуге велепродаје везане 

за играчке; услуге велепродаје везане за игре; услуге 

велепродаје везане за какао; услуге велепродаје 

везане за канцеларијски материјал; услуге 

велепродаје везане за кафу; услуге велепродаје 

везане за кишобране; услуге велепродаје везане за 

конац; услуге велепродаје везане за кондиторске 

производе; услуге велепродаје везане за кухињске 

ножеве; услуге велепродаје везане за лубриканте; 

услуге велепродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге велепродаје везане за месо; 

услуге велепродаје везане за металну галантерију; 

услуге велепродаје везане за мирисне препарате; 

услуге велепродаје везане за млечне производе; 

услуге велепродаје везане за морске плодове; услуге 

велепродаје везане за музичке инструменте; услуге 

велепродаје везане за музичке садржаје који се могу 

преузимати са интернета; услуге велепродаје везане 

за навигационе уређаје; услуге велепродаје везане за 

накит; услуге велепродаје везане за намештај; услуге 

велепродаје везане за одевање; услуге велепродаје 

везане за одећу; услуге велепродаје везане за опрему 

за грејање; услуге велепродаје везане за опрему за 

замрзавање; услуге велепродаје везане за опрему за 

земљане радове; услуге велепродаје везане за опрему 

за извођење физикалне терапије; услуге велепродаје 

везане за опрему за кување хране; услуге велепродаје 

везане за опрему за расхлађивање; услуге 

велепродаје везане за опрему за роњење; услуге 

велепродаје везане за опрему за хлађење; услуге 

велепродаје везане за опрему из области 

водоснадбевања; услуге велепродаје везане за 

опрему из области информационих технологија; 

услуге велепродаје везане за опрему из области 

хортикултуре; услуге велепродаје везане за оружје; 

услуге велепродаје везане за паметне сатове; услуге 
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велепродаје везане за паметне телефоне; услуге 

велепродаје везане за папирне производе за 

једнократну употребу; услуге велепродаје везане за 

пекарске производе; услуге велепродаје везане за 

пиво; услуге велепродаје везане за подне простирке; 

услуге велепродаје везане за покривала за главу; 

услуге велепродаје везане за пољопривредну опрему; 

услуге велепродаје везане за посуђе за кување; 

услуге велепродаје везане за предива; услуге 

велепродаје везане за преносиве компјутере; услуге 

велепродаје везане за препарате за негу животиња; 

услуге велепродаје везане за препарате за припрему 

алкохолних пића; услуге велепродаје везане за 

препарате за чишћење; услуге велепродаје везане за 

прехрамбене производе; услуге велепродаје везане за 

прибор за јело; услуге велепродаје везане за прибор 

за припремање хране; услуге велепродаје везане за 

прибором за улепшавање животиња; услуге 

велепродаје везане за прибором за улепшавање 

људи; услуге велепродаје везане за производе за 

опремање стана; услуге велепродаје везане за 

производе за чишћење; услуге велепродаје везане за 

производе за шивење; услуге велепродаје везане за 

производе из области хортикултуре; услуге 

велепродаје везане за производе који се користе у 

образовне сврхе; услуге велепродаје везане за 

простирке за животиње; услуге велепродаје везане за 

пртљаг; услуге велепродаје везане за ручне алате за 

грађевинарство; услуге велепродаје везане за ручни 

прибор за грађевинарство; услуге велепродаје везане 

за санитарне инсталације; услуге велепродаје везане 

за санитарну опрему; услуге велепродаје везане за 

седларску опрему; услуге велепродаје везане за 

сексуалана помагала; услуге велепродаје везане за 

сладолед; услуге велепродаје везане за смрзнуте 

јогурте; услуге велепродаје везане за снимљени 

садржај; услуге велепродаје везане за сорбее; услуге 

велепродаје везане за софтвер; услуге велепродаје 

везане за спортске производе; услуге велепродаје 

везане за спортску опрему; услуге велепродаје везане 

за средства за личну хигијену; услуге велепродаје 

везане за стоно посуђе; услуге велепродаје везане за 

сточну храну; услуге велепродаје везане за тапете; 

услуге велепродаје везане за тканину; услуге 

велепродаје везане за торбе; услуге велепродаје 

везане за уметничка дела; услуге велепродаје везане 

за уметничке материјале; услуге велепродаје везане 

за уређаје за заштиту слуха; услуге велепродаје 

везане за уређаје за сунчање; услуге велепродаје 

везане за хардвер; услуге велепродаје везане за 

хемикалије за пољопривреду; услуге велепродаје 

везане за хемикалије за хортикултуру; услуге 

велепродаје везане за хемикалије за шумарство; 

услуге велепродаје везане за хигијенски прибор за 

животиње; услуге велепродаје везане за хигијенски 

прибор за људе; услуге велепродаје везане за чајеве; 

услуге велепродаје везане за часовничарске 

инструменте; услуге велепродаје везане за чоколаду; 

услуге велепродаје везане за штампани материјал; 

услуге велепродаје ветеринарских инструмената; 

услуге велепродаје ветеринарских препарата; услуге 

велепродаје ветеринарских препарата и производа; 

услуге велепродаје ветеринарских производа; услуге 

велепродаје ветеринарских уређаја; услуге 

велепродаје возила; услуге велепродаје горива; 

услуге велепродаје грађевинске опреме; услуге 

велепродаје грејних тела; услуге велепродаје 

десертних производа; услуге велепродаје дијететских 

препарата; услуге велепродаје додатака исхрани; 

услуге велепродаје дувана; услуге велепродаје 

електронских издања који се могу преузети са 

интернета; услуге велепродаје за баштованске 

производе; услуге велепродаје зидних облога; услуге 

велепродаје игара; услуге велепродаје играчака; 

услуге велепродаје инструмената за мерење времена; 

услуге велепродаје какаоа; услуге велепродаје 

канцеларијског прибора; услуге велепродаје кафе; 

услуге велепродаје кишобрана; услуге велепродаје 

које се користе за расвету; услуге велепродаје које се 

односе на аутомобилске делове; услуге велепродаје 

које се односе на додатну опрему за аутомобиле; 

услуге велепродаје које се односе на крзна; услуге 

велепродаје које се односе на намештај; услуге 

велепродаје које се односе на рибу; услуге 

велепродаје које се односе на слаткише; услуге 

велепродаје које се односе на цвеће; услуге 

велепродаје компјутерског софтвера; услуге 

велепродаје компјутерског хардвера; услуге 

велепродаје кондиторских производа; услуге 

велепродаје конца; услуге велепродаје кухињских 

ножева; услуге велепродаје медицинских 

инструмената; услуге велепродаје медицинских 

уређаја; услуге велепродаје меса; услуге велепродаје 

металне галантерије; услуге велепродаје мирисних 

препарата; услуге велепродаје млечних производа; 

услуге велепродаје морских плодова; услуге 

велепродаје музичких инструмената; услуге 

велепродаје музичких садржаја који се могу 

преузимати са интернета; услуге велепродаје накита; 

услуге велепродаје намештаја; услуге велепродаје 

обуће; услуге велепродаје одеће; услуге велепродаје 

опреме за грејање; услуге велепродаје опреме за 

замрзавање; услуге велепродаје опреме за земљане 

радове; услуге велепродаје опреме за информационе 

технологије; услуге велепродаје опреме за кување 

хране; услуге велепродаје опреме за пољопривреду; 

услуге велепродаје опреме за роњење; услуге 

велепродаје опреме за снабдевање водом; услуге 

велепродаје опреме за физикалну терапију; услуге 

велепродаје опреме која се користи у хортикултури; 

услуге велепродаје оружја; услуге велепродаје 

паметних сатова; услуге велепродаје паметних 
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телефона; услуге велепродаје папирних производа за 

једнократну употребу; услуге велепродаје пекарских 

производа; услуге велепродаје пива; услуге 

велепродаје подних простирки; услуге велепродаје 

покривала за главу; услуге велепродаје посипа за 

животиње; услуге велепродаје посуђа за кување; 

услуге велепродаје предива; услуге велепродаје 

преносивих рачунара; услуге велепродаје препарата 

за негу животиња; услуге велепродаје препарата за 

производњу алкохолних пића; услуге велепродаје 

препарата за производњу напитака; услуге 

велепродаје препарата за чишћење; услуге 

велепродаје прехрамбених производа; услуге 

велепродаје прибора за јело; услуге велепродаје 

прибора за припремање хране; услуге велепродаје 

прибора за улепшавање за животиње; услуге 

велепродаје прибора за улепшавање за људе; услуге 

велепродаје прибора за хигијену за животиње; услуге 

велепродаје прибора за хигијену за људе; услуге 

велепродаје производа за опремање стана; услуге 

велепродаје производа за употребу с дуваном; услуге 

велепродаје производа за шивење; услуге 

велепродаје производа који се користе у образовне 

сврхе; услуге велепродаје производа који се користе 

у хортикултури; услуге велепродаје простирке за 

животиње; услуге велепродаје пртљага; услуге 

велепродаје расветних уређаја; услуге велепродаје 

расхладне опреме; услуге велепродаје расхладних 

уређаја; услуге велепродаје ручног алата који се 

користи у грађевинарству; услуге велепродаје ручног 

прибора који се користи у грађевинарству; услуге 

велепродаје санитарне опреме; услуге велепродаје 

санитарних инсталација; услуге велепродаје 

седларских производа; услуге велепродаје 

сексуалних помагала; услуге велепродаје сладоледа; 

услуге велепродаје смрзнутог јогурта; услуге 

велепродаје снимљених садржаја; услуге велепродаје 

сорбеа; услуге велепродаје спортске опреме; услуге 

велепродаје спортских производа; услуге 

велепродаје средстава за подмазивање; услуге 

велепродаје стоног посуђа; услуге велепродаје 

сточне хране; услуге велепродаје тканина; услуге 

велепродаје тоалетних производа; услуге велепродаје 

торби; услуге велепродаје у вези са алкохолним 

пићима; услуге велепродаје у вези са алкохолним 

пићима, осим пива; услуге велепродаје у вези са 

аудиовизуелном опремом; услуге велепродаје у вези 

са безалкохолним напицима; услуге велепродаје у 

вези са ветеринараским инструментима; услуге 

велепродаје у вези са ветеринарским препаратима; 

услуге велепродаје у вези са ветеринарским 

препаратима и производима; услуге велепродаје у 

вези са ветеринарским производима; услуге 

велепродаје у вези са ветеринарским уређајима; 

услуге велепродаје у вези са возилима; услуге 

велепродаје у вези са горивом; услуге велепродаје у 

вези са грађевинском опремом; услуге велепродаје у 

вези са десертима; услуге велепродаје у вези са 

дијететским препаратима; услуге велепродаје у вези 

са додацима исхрани; услуге велепродаје у вези са 

дуваном; услуге велепродаје у вези са зидним 

облогама; услуге велепродаје у вези са играма; 

услуге велепродаје у вези са играчкама; услуге 

велепродаје у вези са инструментима за мерење 

времена; услуге велепродаје у вези са какаом; услуге 

велепродаје у вези са канцеларијским прибором; 

услуге велепродаје у вези са кафом; услуге 

велепродаје у вези са кишобранима; услуге 

велепродаје у вези са кондиторским производима; 

услуге велепродаје у вези са концем; услуге 

велепродаје у вези са кухињским ножевима; услуге 

велепродаје у вези са медицинским инструментима; 

услуге велепродаје у вези са медицинским 

уређајима; услуге велепродаје у вези са месом; 

услуге велепродаје у вези са металном галантеријом; 

услуге велепродаје у вези са мирисним препаратима; 

услуге велепродаје у вези са млечним производима; 

услуге велепродаје у вези са морским плодовима; 

услуге велепродаје у вези са музичким 

инструментима; услуге велепродаје у вези са обућом; 

услуге велепродаје у вези са опремом за грејање; 

услуге велепродаје у вези са опремом за замрзавање; 

услуге велепродаје у вези са опремом за земљане 

радове; услуге велепродаје у вези са опремом за 

информационе технологије; услуге велепродаје у 

вези са опремом за кување хране; услуге велепродаје 

у вези са опремом за роњење; услуге велепродаје у 

вези са опремом за снабдевање водом; услуге 

велепродаје у вези са опремом за физикалну 

терапију; услуге велепродаје у вези са опремом за 

хлађење; услуге велепродаје у вези са опремом за 

хортикултуру; услуге велепродаје у вези са оружјем; 

услуге велепродаје у вези са паметним сатовима; 

услуге велепродаје у вези са паметним телефонима; 

услуге велепродаје у вези са папирним производима 

за једнократну употребу; услуге велепродаје у вези 

са пекарским производима; услуге велепродаје у вези 

са пивом; услуге велепродаје у вези са подним 

простиркама; услуге велепродаје у вези са 

покривалима за главу; услуге велепродаје у вези са 

пољопривредном опремом; услуге велепродаје у вези 

са посипом за животиње; услуге велепродаје у вези 

са посуђем за кување; услуге велепродаје у вези са 

предивима; услуге велепродаје у вези са преносивим 

рачунарима; услуге велепродаје у вези са 

препаратима за негу животиња; услуге велепродаје у 

вези са препаратима за прављење алкохолних пића; 

услуге велепродаје у вези са препаратима за 

прављење напитака; услуге велепродаје у вези са 

препаратима за чишћење; услуге велепродаје у вези 

са прехрамбеним производима; услуге велепродаје у 

вези са прибором за јело; услуге велепродаје у вези 
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са прибором за припремање хране; услуге 

велепродаје у вези са прибором за улепшавање за 

животиње; услуге велепродаје у вези са прибором за 

улепшавање за људе; услуге велепродаје у вези са 

производима за баштованство; услуге велепродаје у 

вези са производима за опремање стана; услуге 

велепродаје у вези са производима за употребу с 

дуваном; услуге велепродаје у вези са производима 

за хортикултуру; услуге велепродаје у вези са 

производима за чишћење; услуге велепродаје у вези 

са производима за шивење; услуге велепродаје у вези 

са производима који се користе у образовне сврхе; 

услуге велепродаје у вези са простиркама за 

животиње; услуге велепродаје у вези са пртљагом; 

услуге велепродаје у вези са расветним уређајима; 

услуге велепродаје у вези са расхладним уређајима; 

услуге велепродаје у вези са ручним алатом за 

грађевинарство; услуге велепродаје у вези са ручним 

прибором за грађевинарство; услуге велепродаје у 

вези са санитарним инсталацијама; услуге 

велепродаје у вези са санитарном опремом; услуге 

велепродаје у вези са седларским производима; 

услуге велепродаје у вези са сексуалним помагалима; 

услуге велепродаје у вези са сладоледом; услуге 

велепродаје у вези са смрзнутим јогуртом; услуге 

велепродаје у вези са снимљеним садржајима; услуге 

велепродаје у вези са сорбеима; услуге велепродаје у 

вези са софтвером; услуге велепродаје у вези са 

спортским производима; услуге велепродаје у вези са 

спортском опремом; услуге велепродаје у вези са 

средствима за подмазивање; услуге велепродаје у 

вези са стоним посуђем; услуге велепродаје у вези са 

сточном храном; услуге велепродаје у вези са 

тканинама; услуге велепродаје у вези са тоалетним 

производима; услуге велепродаје у вези са торбама; 

услуге велепродаје у вези са украсима за свечане 

прилике; услуге велепродаје у вези са уметничким 

делима; услуге велепродаје у вези са уметничким 

материјалима; услуге велепродаје у вези са 

уређајима за грејање; услуге велепродаје у вези са 

уређајима за заштиту слуха; услуге велепродаје у 

вези са уређајима за навигацију; услуге велепродаје у 

вези са уређајима за тамњење коже; услуге 

велепродаје у вези са хардвером; услуге велепродаје 

у вези са хемикалијама које се користе у 

пољопривреди; услуге велепродаје у вези са 

хемикалијама које се користе у хортикултури; услуге 

велепродаје у вези са хемикалијама које се користе у 

шумарству; услуге велепродаје у вези са хигијенским 

прибором за животиње; услуге велепродаје у вези са 

хигијенским прибором за људе; услуге велепродаје у 

вези са чајевима; услуге велепродаје у вези са 

чоколадом; услуге велепродаје у вези са штампаним 

материјалима; услуге велепродаје украса за свечане 

прилике; услуге велепродаје уметничких дела; 

услуге велепродаје уметничких материјала; услуге 

велепродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

велепродаје уређаја за тамњење коже; услуге 

велепродаје уређаје за навигацију; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге велепродаје хемикалија за употребу у 

пољопривреди; услуге велепродаје хемикалија за 

употребу у хортикултури; услуге велепродаје 

хемикалија за употребу у шумарству; услуге 

велепродаје чајева; услуге велепродаје чоколаде; 

услуге велепродаје штампаних материјала; услуге 

вођења акционарске евиденције; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге давања 

пословних савета; услуге давања пословних савета 

који се односе на оснивање и рад франшиза; услуге 

дигиталног оглашавања; услуге директног 

оглашавања поштом путем специјализованих 

компанија за слање писама и реклама; услуге 

електронске обраде података које се односе на 

информације о здраственом систему; услуге 

електронског управљања инвентаром; услуге 

заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

збрињавања технолошког вишка; услуге издавања 

рачуна за медицинске услуге болница; услуге 

издавања рачуна за медицинске услуге доктора; 

услуге издавања рачуна из области енергетике; 

услуге издавања рачуна из области здравствене неге; 

услуге издавачких агенција које се односе на 

преговарање о уговорима; услуге индексирања 

докумената; услуге интернет продаје звука звона 

који се могу преузети; услуге интернет промоције 

рачунарских мрежа и интернет страница; услуге 

истраживања које се односе на рекламирање и 

маркетинг; услуге истраживања тржишта у вези са 

навикама коришћења интернета и лојалности купаца; 

услуге јављања на телефон; услуге јављања на 

телефон и коришћења порука; услуге канцеларијске 

администрације; услуге каријерног умрежавања; 

услуге које се односе на управљање репутацијом; 

услуге које се односе на фармацеутске производе за 

третман дијабетеса; услуге које се састоје од 

документовања, транскрипције, прикупљања, 

елаборизације или систематизације писмене 

кореспонденције или докумената; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге компјутеризоване 

продаје на мало преко интернета; услуге 

компјутеризованог вођења пословних евиденција; 

услуге компјутеризованог истраживања тржишта; 

услуге компјутеризованог наручивања поклона 

преко интернета; услуге компјутеризованог 

наручивања преко интернета; услуге 

компјутеризованог пословног информисања; услуге 

корпоративне комуникације; услуге котације цена за 

робе и услуге; услуге куповине простора у медијима; 

услуге куповине роба и услуга за друге компаније; 

услуге малопродаје алата за баштованство; услуге 
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малопродаје алкохолних пића, осим пива; услуге 

малопродаје аудиовизуелне опреме; услуге 

малопродаје безалкохолних напитака; услуге 

малопродаје везане за алат за баштованство; услуге 

малопродаје везане за алкохолна пића; услуге 

малопродаје везане за алкохолна пића, осим пиво; 

услуге малопродаје везане за аудио-визуелну 

опрему; услуге малопродаје везане за безалкохолна 

пића; услуге малопродаје везане за ветеринарске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

ветеринарске препарате; услуге малопродаје везане 

за ветеринарске препарате и производе; услуге 

малопродаје везане за ветеринарске производе; 

услуге малопродаје везане за ветеринарске уређаје; 

услуге малопродаје везане за вештачка крзна; услуге 

малопродаје везане за возила; услуге малопродаје 

везане за воће; услуге малопродаје везане за гориво; 

услуге малопродаје везане за грађевинску опрему; 

услуге малопродаје везане за десерте; услуге 

малопродаје везане за дијететске препарате; услуге 

малопродаје везане за додатке исхрани; услуге 

малопродаје везане за дуван; услуге малопродаје 

везане за електронска издања која се могу 

преузимати са интернета; услуге малопродаје везане 

за зидне облоге; услуге малопродаје везане за 

играчке; услуге малопродаје везане за игре; услуге 

малопродаје везане за инструменте за мерење 

времена; услуге малопродаје везане за какао; услуге 

малопродаје везане за канцеларијски прибор; услуге 

малопродаје везане за кафу; услуге малопродаје 

везане за кишобране; услуге малопродаје везане за 

компјутерски софтвер; услуге малопродаје везане за 

конац; услуге малопродаје везане за кондиторске 

производе; услуге малопродаје везане за кухињске 

ножеве; услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

медицинске уређаје; услуге малопродаје везане за 

месо; услуге малопродаје везане за металну 

галантерију; услуге малопродаје везане за мирисне 

препарате; услуге малопродаје везане за млечне 

производе; услуге малопродаје везане за морске 

плодове; услуге малопродаје везане за музичке 

инструменте; услуге малопродаје везане за музичке 

садржаје који се могу преузимати са интернета; 

услуге малопродаје везане за накит; услуге 

малопродаје везане за намештај; услуге малопродаје 

везане за обућу; услуге малопродаје везане за 

одевање; услуге малопродаје везане за опрему за 

грејање; услуге малопродаје везане за опрему за 

замрзавање; услуге малопродаје везане за опрему за 

земљане радове; услуге малопродаје везане за 

опрему за информационе технологије; услуге 

малопродаје везане за опрему за кување хране; 

услуге малопродаје везане за опрему за роњење; 

услуге малопродаје везане за опрему за снабдевање 

водом; услуге малопродаје везане за опрему за 

физикалну терапију; услуге малопродаје везане за 

опрему за хлађење; услуге малопродаје везане за 

опрему за хортикултуру; услуге малопродаје везане 

за оружје; услуге малопродаје везане за паметне 

сатове; услуге малопродаје везане за паметне 

телефоне; услуге малопродаје везане за папирне 

производе за једнократну употребу; услуге 

малопродаје везане за пиво; услуге малопродаје 

везане за подне простирке; услуге малопродаје 

везане за покривала за главу; услуге малопродаје 

везане за пољопривредну опрему; услуге 

малопродаје везане за посип за животиње; услуге 

малопродаје везане за посуђе за кување; услуге 

малопродаје везане за предива; услуге малопродаје 

везане за преносиве рачунаре; услуге малопродаје 

везане за препарате за негу животиња; услуге 

малопродаје везане за препарате за прављење 

алкохолних пића; услуге малопродаје везане за 

препарате за прављење напитака; услуге малопродаје 

везане за препарате за чишћење; услуге малопродаје 

везане за прехрамбене производе; услуге 

малопродаје везане за прибор за јело; услуге 

малопродаје везане за прибор за припремањем хране; 

услуге малопродаје везане за прибор за улепшавање 

за животиње; услуге малопродаје везане за прибор за 

улепшавање за људе; услуге малопродаје везане за 

програм стимулативног бонуса за потрошаче; услуге 

малопродаје везане за производе за опремање стана; 

услуге малопродаје везане за производе за 

хортикултуру; услуге малопродаје везане за 

производе за чишћење; услуге малопродаје везане за 

производе за шивење; услуге малопродаје везане за 

производе који се користе са дуваном; услуге 

малопродаје везане за производе који се користе у 

образовне сврхе; услуге малопродаје везане за 

простирке за животиње; услуге малопродаје везане 

за пртљаг; услуге малопродаје везане за расветне 

уређаје; услуге малопродаје везане за расхладне 

уређаје; услуге малопродаје везане за робу из 

области инжењерства; услуге малопродаје везане за 

ручни алат за грађевинарство; услуге малопродаје 

везане за ручни прибор за грађевинарство; услуге 

малопродаје везане за санитарне инсталације; услуге 

малопродаје везане за санитарну опрему; услуге 

малопродаје везане за седларске производе; услуге 

малопродаје везане за сексуална помагала; услуге 

малопродаје везане за сладолед; услуге малопродаје 

везане за смрзнути јогурт; услуге малопродаје везане 

за снимљене садржаје; услуге малопродаје везане за 

спортске производе; услуге малопродаје везане за 

спортску опрему; услуге малопродаје везане за 

средства за подмазивење; услуге малопродаје везане 

за средства за хигијену; услуге малопродаје везане за 

стоно посуђе; услуге малопродаје везане за сточну 

храну; услуге малопродаје везане за тканине; услуге 

малопродаје везане за украсе за свечане прилике; 
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услуге малопродаје везане за уметничка дела; услуге 

малопродаје везане за уметничке материјале; услуге 

малопродаје везане за уређаје за грејање; услуге 

малопродаје везане за уређаје за заштиту слуха; 

услуге малопродаје везане за уређаје за навигацију; 

услуге малопродаје везане за уређаје за тамњење 

коже; услуге малопродаје везане за хардвер; услуге 

малопродаје везане за хемикалије које се користе у 

пољопривреди; услуге малопродаје везане за 

хемикалије које се користе у хортикултури; услуге 

малопродаје везане за хемикалије које се користе у 

шумарству; услуге малопродаје везане за хигијенски 

прибор за животиње; услуге малопродаје везане за 

хигијенски прибор за људе; услуге малопродаје 

везане за чајеве; услуге малопродаје везане за 

чоколаду; услуге малопродаје везане за штампани 

материјал; услуге малопродаје ветеринарских 

инструмената; услуге малопродаје ветеринарских 

препарата; услуге малопродаје ветеринарских 

препарата и производа; услуге малопродаје 

ветеринарских производа; услуге малопродаје 

ветеринарских уређаја; услуге малопродаје возила; 

услуге малопродаје горива; услуге малопродаје 

грађевинске опреме; услуге малопродаје десертних 

производа; услуге малопродаје дијететских 

препарата; услуге малопродаје додатака исхрани; 

услуге малопродаје дувана; услуге малопродаје 

електронских издања који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје зидних облога; услуге 

малопродаје и велепродаје за аутомобиле; услуге 

малопродаје и велепродаје за бицикле; услуге 

малопродаје и велепродаје за воће и поврће; услуге 

малопродаје и велепродаје за вреће; услуге 

малопродаје и велепродаје за вреће и кесе; услуге 

малопродаје и велепродаје за детерџенте; услуге 

малопродаје и велепродаје за дуван; услуге 

малопродаје и велепродаје за дуван и пушачке 

реквизите; услуге малопродаје и велепродаје за 

електричне машине и апарате; услуге малопродаје и 

велепродаје за какао; услуге малопродаје и 

велепродаје за канцеларијски прибор; услуге 

малопродаје и велепродаје за кафу; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне 

потрепштине, пасте за зубе, сапуне и детерџенте; 

услуге малопродаје и велепродаје за кондиторске 

производе; услуге малопродаје и велепродаје за 

кондиторске производе, хелб и пецива; услуге 

малопродаје и велепродаје за моторна возила на два 

точка; услуге малопродаје и велепродаје за намештај; 

услуге малопродаје и велепродаје за обућу; услуге 

малопродаје и велепродаје за одећу; услуге 

малопродаје и велепродаје за папир и канцеларијски 

прибор; услуге малопродаје и велепродаје за пасте за 

зубе; услуге малопродаје и велепродаје за пиринач; 

услуге малопродаје и велепродаје за пиринач и 

цереалије; услуге малопродаје и велепродаје за 

постељину; услуге малопродаје и велепродаје за 

пушачке реквизите; услуге малопродаје и 

велепродаје за риболовачку опрему; услуге 

малопродаје и велепродаје за сапуне; услуге 

малопродаје и велепродаје за спортску робу; услуге 

малопродаје и велепродаје за тканине; услуге 

малопродаје и велепродаје за тканине и постељине; 

услуге малопродаје и велепродаје за тоалетне 

потрепштине; услуге малопродаје и велепродаје за 

храну и пиће; услуге малопродаје и велепродаје за 

цералије; услуге малопродаје и велепродаје за чај; 

услуге малопродаје и велепродаје за чај, кафу и 

какао; услуге малопродаје и велепродаје за штампане 

материјале; услуге малопродаје игара; услуге 

малопродаје играчака; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

санитарних препарата и медицинског материјала; 

услуге малопродаје инструмената за мерење 

времена; услуге малопродаје какаоа; услуге 

малопродаје канцеларијског прибора; услуге 

малопродаје кафе; услуге малопродаје кишобрана; 

услуге малопродаје које врше хипермаркети; услуге 

малопродаје које нуде продавнице за продају 

аутомобилских делова и и додатне опреме за 

аутомобиле; услуге малопродаје које пружају бутици 

одеће; услуге малопродаје које пружају књижаре; 

услуге малопродаје које пружају месаре; услуге 

малопродаје које пружају пекаре; услуге малопродаје 

које пружају продавнице дувана; услуге малопродаје 

које пружају продавнице одеће; услуге малопродаје 

које пружају продавнице слаткиша; услуге 

малопродаје које пружају продавнице спортске 

опреме; услуге малопродаје које пружају продавнице 

цигарета; услуге малопродаје које се односе на 

аутомобилске делове; услуге малопродаје које се 

односе на деликатесе; услуге малопродаје које се 

односе на додатну опрему за аутомобиле; услуге 

малопродаје које се односе на крзна; услуге 

малопродаје које се односе на наручивање козметике 

путем поште; услуге малопродаје које се односе на 

рибу; услуге малопродаје које се односе на 

слаткише; услуге малопродаје које се односе на 

цвеће; услуге малопродаје које се пружају путем 

каталога наручених поштом; услуге малопродаје које 

се пружају путем мрежа компјутерске комуникације; 

услуге малопродаје компјутерског софтвера; услуге 

малопродаје компјутерског хардвера; услуге 

малопродаје кондиторских производа; услуге 

малопродаје конца; услуге малопродаје кухињских 

ножева; услуге малопродаје медицинских 

инструмената; услуге малопродаје медицинских 

уређаја; услуге малопродаје меса; услуге 

малопродаје металне галантерије; услуге 

малопродаје мирисних препарата; услуге 

малопродаје млечних производа; услуге малопродаје 
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морских плодова; услуге малопродаје музичких 

инструмената; услуге малопродаје музичких 

садржаја који се могу преузимати са интернета; 

услуге малопродаје накита; услуге малопродаје 

намештаја; услуге малопродаје обуће; услуге 

малопродаје одевних додатака поштанском 

испоруком; услуге малопродаје одеће; услуге 

малопродаје одеће и одевних додатака поштанском 

испоруком; услуге малопродаје опреме за грејање; 

услуге малопродаје опреме за замрзавање; услуге 

малопродаје опреме за земљане радове; услуге 

малопродаје опреме за информацијске технологије; 

услуге малопродаје опреме за кување хране; услуге 

малопродаје опреме за роњење; услуге малопродаје 

опреме за снабдевање водом; услуге малопродаје 

опреме за физикалну терапију; услуге малопродаје 

опреме за хлађење; услуге малопродаје опреме за 

хортикултуру; услуге малопродаје оружја; услуге 

малопродаје паметних сатова; услуге малопродаје 

паметних телефона; услуге малопродаје папирних 

производа за једнократну употребу; услуге 

малопродаје пекарских производа; услуге 

малопродаје пива; услуге малопродаје подних 

простирки; услуге малопродаје покривала за главу; 

услуге малопродаје пољопривредне опреме; услуге 

малопродаје посипа за животиње; услуге 

малопродаје посуђа за кување; услуге малопродаје 

предива; услуге малопродаје преносивих рачунара; 

услуге малопродаје препарата за производњу 

алкохолних пића; услуге малопродаје препарата за 

производњу напитака; услуге малопродаје препарата 

за чишћење; услуге малопродаје прехрамбених 

производа; услуге малопродаје прибора за јело; 

услуге малопродаје прибора за припремање хране; 

услуге малопродаје прибора за улепшавање 

животиња; услуге малопродаје прибора за 

улепшавање људи; услуге малопродаје прибора за 

хигијену за животиње; услуге малопродаје прибора 

за хигијену за људе; услуге малопродаје производа за 

негу животиња; услуге малопродаје производа за 

опремање стана; услуге малопродаје производа за 

употребу с дуваном; услуге малопродаје производа 

за хортикултуру; услуге малопродаје производа за 

чишћење; услуге малопродаје производа за шивење; 

услуге малопродаје производа који се користе са 

дуваном; услуге малопродаје производа који се 

користе у образовне сврхе; услуге малопродаје 

простирке за животиње; услуге малопродаје пртљага; 

услуге малопродаје пружене од стране апотека; 

услуге малопродаје пружене од стране дискотних 

продавница одеће; услуге малопродаје пружене од 

стране музичких продавница; услуге малопродаје 

пружене од стране онлајн продавница поклона; 

услуге малопродаје пружене од стране продавница 

које се баве хортикултуром; услуге малопродаје 

пружене од стране продавница музичке опреме; 

услуге малопродаје пружене од стране продавница 

накита; услуге малопродаје пружене од стране 

продавница намештаја; услуге малопродаје пружене 

од стране продавница намирница; услуге 

малопродаје пружене од стране продавница плоча; 

услуге малопродаје пружене од стране продавница 

пнеуматика; услуге малопродаје пружене од стране 

продавница поклона; услуге малопродаје пружене од 

стране продавница телевизијских уређаја; услуге 

малопродаје пружене од стране цвећара; услуге 

малопродаје пружене од стране штандова са воћем; 

услуге малопродаје пружене путем интерактивне 

телевизије; услуге малопродаје расветних уређаја; 

услуге малопродаје расхладних уређаја; услуге 

малопродаје ручног алата за грађевинарство; услуге 

малопродаје ручног прибора за изградњу; услуге 

малопродаје санитарне опреме; услуге малопродаје 

санитарних инсталација; услуге малопродаје 

седларских производа; услуге малопродаје 

сексуалних помагала; услуге малопродаје сладоледа; 

услуге малопродаје смрзнутог јогурта; услуге 

малопродаје снимљених садржаја; услуге 

малопродаје сорбеа; услуге малопродаје спортске 

опреме; услуге малопродаје спортских производа; 

услуге малопродаје средстава за подмазивање; 

услуге малопродаје стоног посуђа; услуге 

малопродаје сточне хране; услуге малопродаје 

тканина; услуге малопродаје тоалетних производа; 

услуге малопродаје торби; услуге малопродаје у вези 

са алатом за баштованство; услуге малопродаје у 

вези са алкохолним пићима; услуге малопродаје у 

вези са алкохолним пићима, осим пива; услуге 

малопродаје у вези са аудиовизуелном опремом; 

услуге малопродаје у вези са безалкохолним 

напицима; услуге малопродаје у вези са 

ветеринарским инструментима; услуге малопродаје у 

вези са ветеринарским препаратима; услуге 

малопродаје у вези са ветеринарским препаратима и 

производима; услуге малопродаје у вези са 

ветеринарским производима; услуге малопродаје у 

вези са ветеринарским уређајима; услуге 

малопродаје у вези са возилима; услуге малопродаје 

у вези са горивом; услуге малопродаје у вези са 

грађевинском опремом; услуге малопродаје у вези са 

десертима; услуге малопродаје у вези са дијететским 

препаратима; услуге малопродаје у вези са додацима 

исхрани; услуге малопродаје у вези са дуваном; 

услуге малопродаје у вези са електронским 

издањима која се могу преузимати са интернета; 

услуге малопродаје у вези са зидним облогама; 

услуге малопродаје у вези са играма; услуге 

малопродаје у вези са играчкама; услуге малопродаје 

у вези са инструментима за мерење времена; услуге 

малопродаје у вези са какаом; услуге малопродаје у 

вези са канцеларијским прибором; услуге 

малопродаје у вези са кафом; услуге малопродаје у 
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вези са кишобранима; услуге малопродаје у вези са 

кондиторским производима; услуге малопродаје у 

вези са концем; услуге малопродаје у вези са 

кухињским ножевима; услуге малопродаје у вези са 

медицинским апаратима; услуге малопродаје у вези 

са медицинским инструментима; услуге малопродаје 

у вези са месом; услуге малопродаје у вези са 

металном галантеријом; услуге малопродаје у вези са 

мирисним препаратима; услуге малопродаје у вези са 

млечним производима; услуге малопродаје у вези са 

морским плодовима; услуге малопродаје у вези са 

музичким инструментима; услуге малопродаје у вези 

са музичким садржајима који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје у вези са накитом; 

услуге малопродаје у вези са намештајем; услуге 

малопродаје у вези са обућом; услуге малопродаје у 

вези са одећом; услуге малопродаје у вези са 

опремом за грејање; услуге малопродаје у вези са 

опремом за замрзавање; услуге малопродаје у вези са 

опремом за земљане радове; услуге малопродаје у 

вези са опремом за информацијске технологије; 

услуге малопродаје у вези са опремом за кување 

хране; услуге малопродаје у вези са опремом за 

пољопривреду; услуге малопродаје у вези са 

опремом за роњење; услуге малопродаје у вези са 

опремом за снабдевање водом; услуге малопродаје у 

вези са опремом за физикалну терапију; услуге 

малопродаје у вези са опремом за хлађење; услуге 

малопродаје у вези са опремом за хортикултуру; 

услуге малопродаје у вези са оружјем; услуге 

малопродаје у вези са паметним сатовима; услуге 

малопродаје у вези са паметним телефонима; услуге 

малопродаје у вези са папирним производима за 

једнократну употребу; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје у вези 

са пивом; услуге малопродаје у вези са подним 

простиркама; услуге малопродаје у вези са 

покривалима за главу; услуге малопродаје у вези са 

посипом за животиње; услуге малопродаје у вези са 

посуђем за кување; услуге малопродаје у вези са 

предивима; услуге малопродаје у вези са преносивим 

рачунарима; услуге малопродаје у вези са 

препаратима за негу животиња; услуге малопродаје у 

вези са препаратима за прављење алкохолних пића; 

услуге малопродаје у вези са препаратима за 

прављење напитака; услуге малопродаје у вези са 

препаратима за чишћење; услуге малопродаје у вези 

са прехрамбеним производима; услуге малопродаје у 

вези са прибором за јело; услуге малопродаје у вези 

са прибором за припремање хране; услуге 

малопродаје у вези са прибором за улепшавање за 

животиње; услуге малопродаје у вези са прибором за 

улепшавање за људе; услуге малопродаје у вези са 

прибором за шивење; услуге малопродаје у вези са 

производима за опремање стана; услуге малопродаје 

у вези са производима за хортикултуру; услуге 

малопродаје у вези са производима за чишћење; 

услуге малопродаје у вези са производима који се 

користе у образовне сврхе; услуге малопродаје у 

вези са простиркама за животиње; услуге 

малопродаје у вези са пртљагом; услуге малопродаје 

у вези са расветним уређајима; услуге малопродаје у 

вези са расхладним 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; услуге малопродаје у 

вези са седларском робом; услуге малопродаје у вези 

са сексуалним помагалима; услуге малопродаје у 

вези са сладоледом; услуге малопродаје у вези са 

смрзнутим јогуртом; услуге малопродаје у вези са 

снимљеним садржајима; услуге малопродаје у вези 

са сорбеима; услуге малопродаје у вези са 

софтвером; услуге малопродаје у вези са спортским 

производима; услуге малопродаје у вези са 

спортском опремом; услуге малопродаје у вези са 

средствима за подмазивање; услуге малопродаје у 

вези са средствима за хигијену; услуге малопродаје у 

вези са стоним посуђем; услуге малопродаје у вези са 

сточном храном; услуге малопродаје у вези са 

тканинама; услуге малопродаје у вези са торбама; 

услуге малопродаје у вези са украсима за свечане 

прилике; услуге малопродаје у вези са уметничким 

делима; услуге малопродаје у вези са уметничким 

материјалима; услуге малопродаје у вези са 

уређајима за грејање; услуге малопродаје у вези са 

уређајима за заштиту слуха; услуге малопродаје у 

вези са уређајима за навигацију; услуге малопродаје 

у вези са уређајима за тамњење коже; услуге 

малопродаје у вези са хардвером; услуге малопродаје 

у вези са хемикалијама за употребу у пољопривреди; 

услуге малопродаје у вези са хемикалијама за 

употребу у хортикултури; услуге малопродаје у вези 

са хемикалијама за употребу у шумарству; услуге 

малопродаје у вези са хигијенским прибором за 

животиње; услуге малопродаје у вези са хигијенским 

прибором за људе; услуге малопродаје у вези са 

чајевима; услуге малопродаје у вези са чоколадом; 

услуге малопродаје у вези са штампаним 

материјалима; услуге малопродаје украса за свечане 

прилике; услуге малопродаје уметничких дела; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; услуге малопродаје 

уметничких материјала; услуге малопродаје уређаја 

за грејање; услуге малопродаје уређаја за заштиту 

слуха; услуге малопродаје уређаја за навигацију; 

услуге малопродаје уређаја за тамњење коже; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге малопродаје хемијских производа који се 

користе у пољопривреди; услуге малопродаје 
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хемијских производа који се користе у 

хортикултури; услуге малопродаје хемијских 

производа који се користе у шумарству; услуге 

малопродаје чајева; услуге малопродаје чоколаде; 

услуге малопродаје штампаних материјала; услуге 

маркетинга производа; услуге маркетинга у области 

некретнина; услуге маркетиншких агенција; услуге 

набавке алкохолних пића [куповина робе за друге 

фирме]; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

услуге налажења дадиља; услуге налажења посла; 

услуге наручивања преко интернета; услуге 

наручивања телефоном за друге; услуге наручивања 

у велепродаји; услуге обраде података из области 

здраствене неге; услуге обраде података из области 

транспорта; услуге обраде података [канцеларијски 

послови]; услуге обраде података који се односе на 

плате; услуге обраде података на интернету; услуге 

обраде текста и куцања; услуге оглашавања за 

промоцију посредовања акција и осталих обвезница; 

услуге оглашавања за стварање идентитета бренда за 

друге; услуге оглашавања и рекламних информација 

пружених преко интернета; услуге оглашавања које 

пружају радио и телевизијске рекламне службе; 

услуге оглашавања на интернету; услуге 

оглашавања, промоције и маркетинга које се односе 

на возила; услуге односа са јавношћу; услуге односа 

са медијима; услуге онлајн велепродаје алкохолних 

пића, осим пива; услуге онлајн велепродаје 

аудиовизуелне опреме; услуге онлајн велепродаје 

безалкохолних пића; услуге онлајн велепродаје 

ветеринарских инстумената; услуге онлајн 

велепродаје ветеринарских препарата; услуге онлајн 

велепродаје ветеринарских производа; услуге онлајн 

велепродаје ветеринарских уређаја; услуге онлајн 

велепродаје возила; услуге онлајн велепродаје 

горива; услуге онлајн велепродаје грађевинске 

опреме; услуге онлајн велепродаје грејних тела; 

услуге онлајн велепродаје десертних производа; 

услуге онлајн велепродаје дијететских препарата; 

услуге онлајн велепродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн велепродаје дувана; услуге онлајн велепродаје 

замрзнутог јогурта; услуге онлајн велепродаје игара; 

услуге онлајн велепродаје играчака; услуге онлајн 

велепродаје издања која се могу електронски 

преузимати; услуге онлајн велепродаје инструмената 

за мерење времена; услуге онлајн велепродаје 

какаоа; услуге онлајн велепродаје канцеларијског 

материјала; услуге онлајн велепродаје кафе; услуге 

онлајн велепродаје кишобрана; услуге онлајн 

велепродаје компјутерског софтвера; услуге онлајн 

велепродаје компјутерског хардвера; услуге онлајн 

велепродаје кондиторских производа; услуге онлајн 

велепродаје конца; услуге онлајн велепродаје 

кухињских ножева; услуге онлајн велепродаје 

лубриканата; услуге онлајн велепродаје медицинских 

инструмената; услуге онлајн велепродаје 

медицинских уређаја; услуге онлајн велепродаје 

меса; услуге онлајн велепродаје металне галантерије; 

услуге онлајн велепродаје мирисних препарата; 

услуге онлајн велепродаје млечних производа; 

услуге онлајн велепродаје морских плодова; услуге 

онлајн велепродаје музичких инструмената; услуге 

онлајн велепродаје музичких садржаја који се могу 

електронски преузимати; услуге онлајн велепродаје 

накита; услуге онлајн велепродаје намештаја; услуге 

онлајн велепродаје одевних предмета; услуге онлајн 

велепродаје ообуће; услуге онлајн велепродаје 

опреме за водоснадбевање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за грејање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за замрзавање; услуге онлајн 

велепродаје опреме за земљане радове; услуге онлајн 

велепродаје опреме за извођење физикалне терапије; 

услуге онлајн велепродаје опреме за кување хране; 

услуге онлајн велепродаје опреме за расхлађивање; 

услуге онлајн велепродаје опреме за роњење; услуге 

онлајн велепродаје опреме из области 

информационих технологија; услуге онлајн 

велепродаје опреме која се користи у хортикултури; 

услуге онлајн велепродаје оружја; услуге онлајн 

велепродаје паметних сатова; услуге онлајн 

велепродаје паметних телефона; услуге онлајн 

велепродаје пекарских производа; услуге онлајн 

велепродаје пива; услуге онлајн велепродаје подних 

простирки; услуге онлајн велепродаје покривала за 

главу; услуге онлајн велепродаје пољопривредне 

опреме; услуге онлајн велепродаје посипа за 

животиње; услуге онлајн велепродаје посуђа за 

кување; услуге онлајн велепродаје предива; услуге 

онлајн велепродаје преносивих компјутера; услуге 

онлајн велепродаје препарата за негу животиња; 

услуге онлајн велепродаје препарата за прављење 

алкохолних пића; услуге онлајн велепродаје 

препарата за прављење пића; услуге онлајн 

велепродаје препарата за чишћење; услуге онлајн 

велепродаје препарата и производа из области 

ветеринарства; услуге онлајн велепродаје 

прехрамбених производа; услуге онлајн велепродаје 

прибора за јело; услуге онлајн велепродаје прибора 

за одржавање хигијене животиња; услуге онлајн 

велепродаје прибора за одржавање хигијене људи; 

услуге онлајн велепродаје прибора за припремање 

хране; услуге онлајн велепродаје прибора за 

улепшавање животиња; услуге онлајн велепродаје 

прибора за улепшавање људи; услуге онлајн 

велепродаје производа за баштованство; услуге 

онлајн велепродаје производа за опремање стана; 

услуге онлајн велепродаје производа за употребу од 

једнократног папира; услуге онлајн велепродаје 

производа за чишћење; услуге онлајн велепродаје 

производа за шивење; услуге онлајн велепродаје 

производа из области хортикултуре; услуге онлајн 
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велепродаје производа који се користе са дуваном; 

услуге онлајн велепродаје производа који се користе 

у образовне сврхе; услуге онлајн велепродаје 

простирке за животиње; услуге онлајн велепродаје 

пртљага; услуге онлајн велепродаје расвете; услуге 

онлајн велепродаје расхладних уређаја; услуге 

онлајн велепродаје ручног прибора за 

грађевинарство; услуге онлајн велепродаје санитарне 

опреме; услуге онлајн велепродаје санитарних 

инсталација; услуге онлајн велепродаје седларског 

прибора; услуге онлајн велепродаје сексуалних 

помагала; услуге онлајн велепродаје сладоледа; 

услуге онлајн велепродаје сорбеа; услуге онлајн 

велепродаје спортске опреме; услуге онлајн 

велепродаје спортских производа; услуге онлајн 

велепродаје средстава за личну хигијену; услуге 

онлајн велепродаје стоног посуђа; услуге онлајн 

велепродаје сточне хране; услуге онлајн велепродаје 

тапета; услуге онлајн велепродаје тканина; услуге 

онлајн велепродаје торби; услуге онлајн велепродаје 

украса за свечане прилике; услуге онлајн велепродаје 

уметничких дела; услуге онлајн велепродаје 

уметничких материјала; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за заштиту слуха; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за навигацију; услуге онлајн велепродаје 

уређаја за сунчање; услуге онлајн велепродаје 

хемијских производа који се користе у 

пољопривреди; услуге онлајн велепродаје хемијских 

производа који се користе у хортикултури; услуге 

онлајн велепродаје хемијских производа који се 

користе у шумарству; услуге онлајн велепродаје 

чајева; услуге онлајн велепродаје чоколада; услуге 

онлајн велепродаје штампаног материјала; услуге 

онлајн малопродаје алкохолних пића, осим пива; 

услуге онлајн малопродаје артикала за шивење; 

услуге онлајн малопродаје аудиовизуелних 

производа; услуге онлајн малопродаје баштенских 

артикала; услуге онлајн малопродаје безалкохолних 

пића; услуге онлајн малопродаје везане за играчке; 

услуге онлајн малопродаје везане за козметику; 

услуге онлајн малопродаје везане за накит; услуге 

онлајн малопродаје везане за одевање; услуге онлајн 

малопродаје везане за поклоне; услуге онлајн 

малопродаје везане за ручне ташне; услуге онлајн 

малопродаје ветеринарских инструмената; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских препарата; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских производа; услуге 

онлајн малопродаје ветеринарских производа и 

препарата; услуге онлајн малопродаје ветеринарских 

уређаја; услуге онлајн малопродаје возила; услуге 

онлајн малопродаје горива; услуге онлајн 

малопродаје грађевинске опреме; услуге онлајн 

малопродаје грејних тела; услуге онлајн малопродаје 

десертних производа; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; 

услуге онлајн малопродаје дијететских препарата; 

услуге онлајн малопродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн малопродаје дувана; услуге онлајн 

малопродаје електронских издања која се могу 

преузимати; услуге онлајн малопродаје игара; услуге 

онлајн малопродаје играчака; услуге онлајн 

малопродаје инструмената за мерење времена; 

услуге онлајн малопродаје какаоа; услуге онлајн 

малопродаје канцеларијског прибора; услуге онлајн 

малопродаје кафе; услуге онлајн малопродаје 

кишобрана; услуге онлајн малопродаје које се односе 

на пртљаг; услуге онлајн малопродаје компјутерског 

софтвера; услуге онлајн малопродаје компјутерског 

хардвера; услуге онлајн малопродаје кондиторских 

производа; услуге онлајн малопродаје конца; услуге 

онлајн малопродаје кухињских ножева; услуге 

онлајн малопродаје лубриканата; услуге онлајн 

малопродаје медицинских апарата; услуге онлајн 

малопродаје медицинских инструмената; услуге 

онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје 

меса; услуге онлајн малопродаје металне 

галантерије; услуге онлајн малопродаје мирисних 

препарата; услуге онлајн малопродаје млечних 

производа; услуге онлајн малопродаје морских 

плодова; услуге онлајн малопродаје музичких 

инструмената; услуге онлајн малопродаје музичког 

садржаја који се могу електронски преузимати; 

услуге онлајн малопродаје накита; услуге онлајн 

малопродаје намештаја; услуге онлајн малопродаје 

обуће; услуге онлајн малопродаје опреме за 

водоснадбевање; услуге онлајн малопродаје опреме 

за грејање; услуге онлајн малопродаје опреме за 

замрзавање; услуге онлајн малопродаје опреме за 

земљане радове; услуге онлајн малопродаје опреме 

за информационе технологије; услуге онлајн 

малопродаје опреме за кување хране; услуге онлајн 

малопродаје опреме за расхлађивање; услуге онлајн 

малопродаје опреме за роњење; услуге онлајн 

малопродаје опреме за физикалну терапију; услуге 

онлајн малопродаје опреме за хлађење; услуге онлајн 

малопродаје опреме за хортикултуру; услуге онлајн 

малопродаје оружја; услуге онлајн малопродаје 

паметних сатова; услуге онлајн малопродаје 

паметних телефона; услуге онлајн малопродаје 

папирних производа за једнократну употребу; услуге 

онлајн малопродаје пекарских производа; услуге 

онлајн малопродаје пива; услуге онлајн малопродаје 

подних простирки; услуге онлајн малопродаје 

покривала за главу; услуге онлајн малопродаје 

пољопривредне опреме; услуге онлајн малопродаје 

посуђа за кување; услуге онлајн малопродаје 

препарата за прављење алкохолних пића; услуге 

онлајн малопродаје препарата за прављење пића; 

услуге онлајн малопродаје предива; услуге онлајн 

малопродаје преносивих компјутера; услуге онлајн 

малопродаје препарата за негу животиња; услуге 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/3a 

Intellectual Property Gazette  2023/3a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

55 

онлајн малопродаје препарата за чишћење; услуге 

онлајн малопродаје претходно снимљене музике и 

филмова који се преузимају са интернета; услуге 

онлајн малопродаје прехрамбених производа; услуге 

онлајн малопродаје прибора за јело; услуге онлајн 

малопродаје прибора за припремање хране; услуге 

онлајн малопродаје прибора за улепшавање 

животиња; услуге онлајн малопродаје прибора за 

улепшавање људи; услуге онлајн малопродаје 

прибора за хигијену животиња; услуге онлајн 

малопродаје прибора за хигијену људи; услуге 

онлајн малопродаје производа за опремање стана; 

услуге онлајн малопродаје производа за чишћење; 

услуге онлајн малопродаје производа који се користе 

са дуваном; услуге онлајн малопродаје производа 

који се користе у образовне сврхе; услуге онлајн 

малопродаје простирки за животиње; услуге онлајн 

малопродаје пртљага; услуге онлајн малопродаје 

расвете; услуге онлајн малопродаје ручног алата који 

се користи у грађевинарству; услуге онлајн 

малопродаје ручног прибора који се користи у 

грађевинарству; услуге онлајн малопродаје 

санитарне опреме; услуге онлајн малопродаје 

санитарних инсталација; услуге онлајн малопродаје 

седларске опреме; услуге онлајн малопродаје 

сексуалних помагала; услуге онлајн малопродаје 

сладоледа; услуге онлајн малопродаје смрзнутог 

јогурта; услуге онлајн малопродаје снимљеног 

материјала; услуге онлајн малопродаје сорбеа; 

услуге онлајн малопродаје спортске опреме; услуге 

онлајн малопродаје спортских производа; услуге 

онлајн малопродаје средстава за личну хигијену; 

услуге онлајн малопродаје стоног посуђа; услуге 

онлајн малопродаје сточне хране; услуге онлајн 

малопродаје тапета; услуге онлајн малопродаје 

тканине; услуге онлајн малопродаје торби; услуге 

онлајн малопродаје украса за свечане прилике; 

услуге онлајн малопродаје уметничких дела; услуге 

онлајн малопродаје уметничких материјала; услуге 

онлајн малопродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

онлајн малопродаје уређаја за навигацију; услуге 

онлајн малопродаје уређаја за сунчање; услуге 

онлајн малопродаје хемикалија које се користе у 

пољопривреди; услуге онлајн малопродаје 

хемикалија које се користе у хортикултури; услуге 

онлајн малопродаје хемикалија које се користе у 

шумарству; услуге онлајн малопродаје 

хортикултуралних производа; услуге онлајн 

малопродаје чајева; услуге онлајн малопродаје 

чоколаде; услуге онлајн малопродаје штампаног 

материјала; услуге онлајн маркетинга намењене 

корисницима друштвених мрежа; услуге онлајн 

поручивања хране за понети и доставе из ресторана; 

услуге организације за пословне потребе; услуге 

планирања за оглашавање; услуге планирања 

каријере; услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге помоћи, 

саветовања и консултација у вези са анализом 

пословања; услуге помоћи, саветовања и консултација 

у вези са организовањем пословања; услуге помоћи, 

саветовања и консултација у вези са пословним 

планирањем; услуге помоћи, саветовања и 

консултација у вези са пословним управљањем; услуге 

пописивања поклона; услуге поређења цена; услуге 

поређења цена у енергетском сектору; услуге пословне 

администрације за обраду продаје преко интернета; 

услуге пословне администрације из области здраствене 

неге; услуге пословне администрације из области 

транспорта; услуге пословне администрације које се 

односе на обрађивање података о продаји сачињених на 

глобалној рачунарској мрежи; услуге пословне истраге 

оцењивања, стручне процене, информације и 

истраживање; услуге пословне помоћи, управљања и 

администрације; услуге пословног информисања за 

предузећа; услуге пословног информисања и процене; 

услуге пословног информисања и упити; услуге 

пословног посредовања и саветовања; услуге пословног 

посредовања и саветовања у области продаје 

производа; услуге пословног посредовања које се 

односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге пословног посредовања 

које се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пословног руковођења које пружају 

позоришне агенције; услуге пословног руковођења у 

вези са маркетиншким активностима и пласирањем 

нових производа; услуге пословног саветовања за 

дигиталну трансформацију; услуге пословног 

саветовања за предузећа; услуге пословног саветовања 

из области транспорта и испоруке; услуге пословног 

саветовања и информисање; услуге пословног 

саветовања које се односи на маркетинг; услуге 

пословног саветовања које се односи на рекламирање; 

услуге пословног саветовања које се односи на 

франшизе; услуге пословног саветовања у вези са 

планирањем и опоравком од катастрофа; услуге 

пословног саветовања у пољопривреди; услуге 

пословног управљања, администрације и 

информисања; услуге пословног управљања и 

консултација; услуге пословног управљања у вези са 

франшизама; услуге посредовања везане за 

оглашавање; услуге посредовања у вези са 

изнајмљивањем времена и простора за оглашавање; 

услуге посредовања у трговини; услуге прављења листе 

поклона; услуге праћења конкуренције; услуге праћења 

тржишта; услуге праћења штампе; услуге преписа 

конференцијских позива; услуге претплате на новине за 

друге; услуге преузимања података добијених 

истраживањем тржишта; услуге прибављања робе у 

име друге компаније; услуге привредних комора које се 

односе на промоцију локалног пословања и локалног 
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туризма; услуге привременог ангажовања радне снаге; 

услуге придобијања потенцијалних клијената; услуге 

придобијања потрошача, телефоном или лично; услуге 

пријављивања пореза; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; услуге прикупљања података 

за тржишна истраживања; услуге припремања пореза и 

консултантске услуге; услуге продаје гардеробе преко 

интернет продавница; услуге продаје козметике и 

шминке, гардеробе и акцесоара преко интернет 

продавница; услуге продаје козметике и шминке преко 

интернет продавница; услуге продаје путем лицитације; 

услуге продаје унапред снимљених музичких и видео 

садржаја који се могу преузети преко интернет 

продавнице; услуге продајних аутомата; услуге 

промотивне продаје; услуге промотивне продаје на 

терминалима за продају, за друге; услуге промотивне 

продаје производа; услуге промотивне продаје ради 

подстицања потенцијалних купаца да купују производе 

других; услуге промотивног маркетинга; услуге 

промоције извоза; услуге проналажења посла; услуге 

процене бренда; услуге процењивања тржишта; услуге 

пружања пословних информација и пословног 

истраживања; услуге распоређивања стажиста; услуге 

регистрације аутомобила; услуге регистрације возила и 

преноса власништва; услуге регистрације враћања 

кључева; услуге регрутовања и управљања људским 

ресурсима; услуге регрутовања радне снаге; услуге 

рекламе и маркетинга; услуге рекламирања преко 

интернета; услуге рекламирања ради подизања свести 

јавности из области социјалне заштите; услуге 

рекламирања ради подизања свести јавности о 

болестима; услуге рекламирања ради подизања свести 

јавности о друштвеним питањима; услуге рекламирања 

ради подизања свести јавности о медицинским 

питањима; услуге рекламирања ради подизања свести 

јавности о питањима која се тичу животне средине; 

услуге рекламирања у штампи; услуге рекламних 

агенција; услуге руковођења продајом; услуге 

руковођења трговачких сајмова; услуге саветовања за 

запошљавање; услуге саветовања из области одабира 

будуће каријере; услуге саветовања из области 

планирања каријере; услуге саветовања из области 

привреде у вези са маркетиншким активностима и 

покретањем нових производа; услуге саветовања у вези 

са маркетингом; услуге саветовања у вези са набавком 

робе и услуга; услуге саветовања у вези са 

припремањем и спровођењем пословних трансакција; 

услуге саветовања у вези са рекламирањем и 

пословним управљањем; услуге састављања пословних 

анализа; услуге служби за запошљавање младих које се 

односе на програм међународне културне размене 

студената; услуге служби за запошљавање у вези са 

запошљавањем лекара и медицинских сестара; услуге 

статистичке анализе и извештавања за пословне сврхе; 

услуге стварања бренда; услуге стратегије брендирања; 

услуге телемаркетинга; услуге телефонске 

добродошлице за трећа лица; услуге телефонских 

централа; услуге телефонског именика; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге телефонског оператера; услуге тражења 

квалификованих кадрова [услуге "хеадхунтинг"-а]; 

услуге транскрипције у области медицине 

[канцеларијски послови]; услуге тржишног 

истраживања које се односе на лојалност потрошача; 

услуге тржишног истраживања које се односе на 

навике у коришћењу интернета; услуге уметничких 

галерија у маркетиншке сврхе; услуге уметничких 

галерија у пословне или маркетиншке сврхе; услуге 

уметничких галерија у пословне сврхе; услуге упоредне 

процене за потребе управљања пословањем; услуге 

упоређивања приликом куповине; услуге управљања 

ланцем снабдевања; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; услуге управљања 

пословним процесом; услуге уређења и аранжирања 

излога; услуге уређења излога малопродајних 

продавница; услуге усклађивања одговарајуће особе за 

одређени посао; услуге фотокопирања; учествовање у 

онлајн аукцијама за потребе других; фактурисање; 

финансијска ревизија; форензичко рачуноводство; 

циљни маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1756 (220) 26.09.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Мирко Марић, Булевар ослобођења бр. 36, 

11000, Београд, RS 

(740) Јована Пантелић, адвокат, Булевар Краља 

Петра I 53/11, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.01.17; 26.01.18; 26.01.19; 26.04.10; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 

27.07.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, бела  

(511) 41  издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; изнајмљивање опреме 

за играње; изнајмљивање радио и телевизијских 

апарата; организовање лутрије; услуге дискотека; 

услуге забавних паркова; услуге забављача; услуге 

игара на срећу; услуге игара пружених онлајн са 

рачунарске мреже.  
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43  услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге мотела; 

услуге ресторана; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова.  

45  услуге агенција посредовање; услуге обезбеђења; 

услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(210) Ж- 2022-1873 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Shenzhen TCL New Technology Co., LTD., 9/F, 

Building D4, International E City, 1001 Zhongshan Park 

Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen 

Guangdong, CN 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AIPQ 

(511) 9  електронске интерактивне табле; софтверске 

апликације за мобилне телефоне које се могу 

преузети; хуманоидни роботи са вештачком 

интелигенцијом за употребу у научним 

истраживањима; апликације за рачунарске софтвере 

које се могу преузимати; монитори [компјутерска 

опрема]; опрема за обраду података;  рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 

рачунари;  рачунарски програми, који се могу 

преузимати; компјутерске периферне јединице; 

рачунарски софтверски програми, који се могу 

преузимати; таблет рачунари; картице са 

интегрисаним колима [паметне картице]; 

интерактивни терминали са екранима осетљивим на 

додир; опрема за препознавање лица; дигитални 

знаци; носиви уређаји за мерење активности; 

мобилни телефони; апарати за репродуковање звука; 

уређаји за машинско учење; соундбар звучници; 

преносиви мултимедијални читачи, плејери; 

постројење за аутоматско оглашавање; микрофони; 

апарати за пренос звука; звучници; апарати за 

снимање звука; телевизијски апарати; кациге за 

виртуелну стварност; носиви монитори са видео 

дисплејем; роботи за сигурносни надзор; бубице 

(слушалице); фотографске камере; аудио и видео 

пријемници; видео пројектори; аудио-визуелна 

наставна опрема; интегрисана кола; флуоресцентни 

екрани; електронски чипови; апарати за даљинско 

управљање; видео екрани; чипови [интегрисана 

кола]; екрани на додир; браве, електричне; 

електрична звона на вратима.  
 

(210) Ж- 2022-1874 (220) 20.10.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) ThePayPortal d.o.o. Beograd, Херцеговачка 

14б/19/19.1, 11000, Београд-Савски венац, RS 

(740) Милан Вулић, адвокат, Булевар краља 

Александра 26/6, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 26.11.12; 26.13.25; 

29.01.04; 29.01.05  

(591) љубичаста, тамно плава, градијент љубичасте 

до светло розе  

(511) 35  пословно управљање; пословне процене; 

анализа и обрада података у циљу унапређења 

бизнис процеса клијената; ревизија пословања и 

финансија; оглашавање.  

36  финансијски послови; услуге финансијског 

повезивања; ширење финансијских информација 

путем глобалне компјутерске мреже; финансијске и 

новчане трансакције; електронски пренос средстава; 

пружање информација које се односе на финансијске 

и монетарне послове; клириншки послови 

(финансије); услуге клиринга и усаглашавања 

финансијских трансакција преко глобалне 

компјутерске мреже; обезбеђивање разних услуга 

плаћања и обезбеђивање финансијских услуга, 

нарочито процесирање кредит картица и пренос 

рачуна и њихово плаћање, које се спроводе преко 

глобалне компјутерске мреже.  

42  софтвер у виду сервиса (SааS); консултантске 

услуге у пољу софтвера у виду сервиса; платформа 

као услуга(PааS); софтвер као услуга (SааS) за 

креирање и испоруку дигиталног садржаја и 

оглашавање путем мрежа за глобалну комуникацију.  
 

(210) Ж- 2022-1885 (220) 21.10.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Crema gel d.o.o. Novi Sad, Професора Грчића 1а, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Марко Маровић, адвокат, Светог Саве 25, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04  

(591) плава (Ц:81, М:63, Y:19, К:2, Р:71, Г:100, Б:149) 
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(511) 30  сладолед; сладолед на штапићу; прашак за 

прављење сладоледа; сорбеи и други јестиви лед; шећер, 

мед; меласа; колачи; глазуре за колаче; ситни колачи; 

прашак за колаче; тесто за колаче и слатка пецива; 

слаткиши; кекс; вафел производи; пите; пудинг; 

пралине; смрзнути јогурт; чоколада; чоколадни мусеви; 

чоколадни украси за торте; сутлијаш; кроасани; воћне 

посластице; кафа; чај; какао; замена за кафе; пиринач; 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб; пецива и кондиторски 

производи; квасац; прашак за пециво; со; додаци јелима; 

зачини; конзервисно зачинско биље; сирће; сосови и 

други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  

32  пиво; минерална вода; газирана вода; лимунаде; 

воћни напици; воћни сокови; смутис и друга 

безалкохолна пића.  

43  услуге обезбеђења хране и пића; кетеринг хране и 

пића; услуге кафеа; услуге ресторана; услуге 

кафетерија; услуге барова; услуге снек-барова; 

услуге кантина; прављење скулптура од хране; 

декорисање хране; декорисање колача; информације 

и савети у вези са припремањем оброка.  
 

(210) Ж- 2022-1899 (220) 21.10.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд, 

Булевар Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.27; 19.03.03; 24.03.02; 24.09.03; 25.01.05; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.07; 29.01.08  

(591) окер, златно жута, браон, црна, зелена,црвена, 

бела. беж, сива. 

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

картонска амбалажа; етикете од папира или картона.   

30  кафа; пржена зрна кафе; пржена зрна кафе са 

аромом; кафа без кофеина; млевена кафа; непржена 

кафа; капсуле с кафом, пуне.  

35  оглашавање, укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања.   
 

(210) Ж- 2022-2004 (220) 10.11.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

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

11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

KAD TE LOMI 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-2111 (220) 28.11.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Istinye Mah. Balabandere Cad. 

No:14, 34460 Sariyer-Istanbul, TR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Netrolex 

(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; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-2114 (220) 28.11.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Београд на води д.о.о., Карађорђева 48,  

11000, Београд, RS 

(740) Јелисавета Станишић, адвокат, Симина 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 26.03.06; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.12  

(591) бела, окер  

(511) 35  управљање програмима лојалности 

потрошача; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; оглашавање.   

36  давање попуста трећим лицима у објектима кроз 

употребу чланских карти; издавање пословног 

простора [непокретности]; изнајмљивање 

некретнина; послови везани за непокретности; 
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посредовање у промету некретнина; убирање 

најамнине [станарине]; управљање непокретностима.  

41  вођење забавних догађаја; вођење часова фитнеса; 

забава посредством радија; игра бекства из собе 

[забава]; извођење циркуских представа; извођење 

представа варијетеа; издавање лаке ронилачке опреме; 

издавање опреме за стадионе; издавање спортске 

опреме, осим возила; издавање тениских терена; 

изнајмљивање играчака; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање спортских терена; 

изнајмљивање тренажних симулатора; културне, 

образовне или забавне услуге које пружају уметничке 

галерије; мерење времена на спортским догађајима; 

обука гимнастике; обука [тренирање]; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

вођење конференција; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање модних ревија за 

забавне сврхе; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање разгледања у 

пратњи водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у електронским спортовима; 

организовање такмичења у лепоти; организовање тура 

пењања са водичем; планирање забава [забава]; 

подучавање; подучавање аикида; подучавање џудоа; 

представљање музејских изложби; пренос знања и 

искуства [обучавање]; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење спортских догађаја; производња 

подкаста; пружање информација које се односе на 

рекреативне активности; пружање корисничких оцена у 

забавне и културне сврхе; пружање корисничких 

прегледа у забавне и културне сврхе; пружање услуга 

аутомата за аркадне игрице; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; резервисање седишта за приредбе, 

свечаности; снабдевање опремом за рекреацију; 

стављање на располагање игралишта и опреме за голф; 

услуге агенција за продају карата [разонода]; услуге 

електронских спортова; услуге забаве које пружају 

кампови за одмор; услуге забављача; услуге забавних 

паркова; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге клубова здравља [здравствено и фитнес 

вежбање]; услуге личног тренера [фитнес тренинг]; 

услуге ноћних клубова [забава]; услуге обуке које се 

пружају путем симулатора; услуге процене телесне 

издржљивости за потребе тренирања; услуге разоноде; 

услуге спортских кампова; услуге спортских објеката; 

физичко васпитање; фотографисање; при чему се 

ниједна од претходно наведених роба/услуга не односи 

на делатност коцкања.  

44  акупунктура; бањске услуге; депилирање воском; 

дијететски и нутриционистички савети; изнајмљивање 

уређаја за обликовање косе; изнајмљивање хируршких 

робота; болничке услуге; здравствена нега; 

маникирање; масажа; медицинска помоћ; медицинско 

лечење употребом култивисаних ћелија; пирсинг тела; 

пластична хирургија; терапеутске услуге; терапија 

вентузама [вакуум чашама]; тетовирање - услуге 

тетоваже; услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге банке људског ткива; услуге 

здравствених центара; услуге јавних купатила за 

хигијенске сврхе; услуге козметичара; услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и лечења 

које пружају медицинске лабораторије; услуге 

медицинских клиника; услуге регенеративне медицине; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге сауне; услуге соларијума; услуге турских 

купатила; услуге фарбања косе; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара за 

рехабилитацију; физикална терапија; берберница; 

имплантација косе; киропрактика.  
 

(210) Ж- 2022-2115 (220) 28.11.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Београд на води д.о.о., Карађорђева 48,  

11000, Београд, RS 

(740) Јелисавета Станишић, адвокат, Симина 18, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.06  

(591) бела, сива  

(511) 35  пословно управљање хотелима; управљање 

програмима лојалности потрошача; оглашавање.   

36  издавање пословног простора [непокретности]; 

изнајмљивање некретнина; послови везани за 

непокретности; посредовање у промету некретнина; 

убирање најамнине [станарине]; управљање 

непокретностима.   

43  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање апарата 

за осветљење; изнајмљивање аутомата за воду за пиће; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање покретних грађевинских објеката; 

изнајмљивање преносивих свлачионица; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање смештаја за одмор; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и стакленог 

посуђа; изнајмљивање шатора; информације и савети у 

вези са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за животиње; 

пансионске услуге; прављење скулптура од хране; 

резервисање пансиона; резервисање привременог 
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смештаја; услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; услуге барова; услуге вашоку ресторана; 

услуге дечијих јаслица; услуге домова за стара лица; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге кампова за 

одмор [смештај]; услуге кантина; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге личног шефа кухиње; услуге мотела; 

услуге наргила барова; услуге оцењивања хране 

[пружања информација о храни и пићу]; услуге 

привременог смештаја које пружају прихватилишта; 

услуге пријема за привремени смештај [организовање 

долазака и одлазака]; услуге прихватилишта за 

животиње; услуге резервисања хотела; услуге ресторана; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге ресторана 

који нуде храну за понети; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге снек-

барова; услуге удон и соба ресторана.   

44  акупунктура; бањске услуге; депилирање воском; 

дијететски и нутриционистички савети; изнајмљивање 

уређаја за обликовање косе; изнајмљивање хируршких 

робота; болничке услуге; здравствена нега; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицинско лечење 

употребом култивисаних ћелија; пирсинг тела; 

пластична хирургија; терапеутске услуге; терапија 

вентузама [вакуум чашама]; тетовирање - услуге 

тетоваже; услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге банке људског ткива; услуге 

здравствених центара; услуге јавних купатила за 

хигијенске сврхе; услуге козметичара; услуге 

медицинских анализа за потребе дијагностике и лечења 

које пружају медицинске лабораторије; услуге 

медицинских клиника; услуге регенеративне медицине; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге сауне; услуге соларијума; услуге турских 

купатила; услуге фарбања косе; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара за 

рехабилитацију; физикална терапија; берберница; 

имплантација косе; киропрактика.   
 

(210) Ж- 2022-2311 (220) 21.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Iconix Europe LLC, 1450 Broadway New York, 

New York 10018, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21  

(511) 25  мајице; прслуци; дуксеви; тренерке за трчање; 

дуксеви са капуљачом; шортсеви; јакне; кошуље; 

тексас одећа; тренерке; чино панталоне (памучне 

панталоне равног кроја и косих џепова); панталоне; 

покривала за главу; доњи веш; грудњаци; обућа.  
 

(210) Ж- 2022-2341 (220) 23.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(300) 97/641176  20.10.2022.  US. 

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

Belleview Avenue, Denver, Colorado 80237 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22  

(511) 9  рачунарски софтвер који се може преузети за 

коришћење с финансијским услугама, наиме, за 

управљање и одржавање дигиталне валуте и 

електронских новчаника, обраду електронских 

плаћања и издавање рачуна о платним трансакцијама 

извршених путем мобилног телефона; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузети за коришћење са 

финансијским услугама, наиме, за управљање и 

одржавање дигиталне валуте и електронских 

новчаника, обраду електронских плаћања и издавање 

рачуна о платним трансакцијама извршених путем 

мобилног телефона; рачунарски програми, снимљени 

за употребу са финансијским услугама, наиме, за 

управљање и одржавање дигиталне валуте и 

електронских новчаника, обраду електронских 

плаћања и издавање рачуна о платним трансакцијама 

извршених путем мобилног телефона; рачунарске 

софтверске апликације, које се могу преузети за 

коришћење с финансијским услугама, наиме, за 

управљање и одржавање дигиталне валуте и 

електронских новчаника, обраду електронских 

плаћања и издавање рачуна о платним трансакцијама 

извршених путем мобилног телефона; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или које се могу 

преузети за употребу са финансијским услугама, 

наиме, за управљање и одржавање дигиталне валуте 

и електронских новчаника, обраду електронских 

плаћања и издавање рачуна о платним трансакцијама 

извршених путем мобилног телефона; рачунарски 

софтвер, снимљен за употребу са финансијским 

услугама, наиме, за управљање и одржавање 

дигиталне валуте и електронских новчаника, обраду 
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електронских плаћања и издавање рачуна о платним 

трансакцијама извршених путем мобилног телефона; 

софтвер који се може преузети за генерисање 

криптографских кључева за примање и трошење 

криптовалуте; рачунарски софтвер који се може 

преузети за употребу као електронски новчаник; 

електронске и магнетне личне карте за коришћење 

приликом плаћања услуга; магнетне кодиране 

картице и картице које садрже чип са интегрисаним 

колом у виду паметних картица које садрже 

програмирање које се користи за обраду плаћања; 

картице кодиране са сигурносним карактеристикама 

за потребе аутентификације; идентификационе 

картице, кодиране; платне картице, банкарске 

картице, кредитне картице, дебитне картице, картице 

са чипом, поклон картице, картице са електронским 

носачем података, картице за плаћање и платне 

картице, све кодиране; банкарске картице, наиме, 

магнетно кодиране банкарске картице и банкарске 

картице које користе магнетне меморије и меморије 

интегрисаног кола; рачунарски софтвер који се може 

преузети, наиме, електронска финансијска 

платформа која прихвата више врста платних и 

дебитних трансакција у интегрисаном мобилном 

телефону, личном дигиталном асистенту [пда] и веб 

базираном окружењу; рачунарски софтвер који се 

може преузети за омогућавање претраживања 

података; рачунарски софтвер који се може преузети 

за пружање банкарских услуга; софтвер за преглед 

кредита који се може преузети; рачунарски 

аппликациони софтвер који се може преузети за 

мобилне телефоне, преносиве медијске плејере, 

ручне рачунаре и друге мобилне уређаје, наиме, 

софтвер за коришћење са финансијским услугама, 

наиме, за управљање и одржавање дигиталне валуте 

и електронских новчаника, обраду електронских 

плаћања и издавање рачуна о платним трансакцијама 

извршених путем мобилног телефона; рачунарски 

аппликациони софтвер који се може преузети за 

мобилне телефоне, наиме софтвер за коришћење са 

финансијским услугама, наиме, за управљање и 

одржавање дигиталне валуте и електронских 

новчаника, обраду електронских плаћања и издавање 

рачуна о платним трансакцијама извршених путем 

мобилног телефона; рачунарски софтвер за 

електронску трговину који се може преузети и 

омогућава корисницима да обављају електронске 

пословне трансакције путем глобалне рачунарске 

мреже; потрошачки купони у електронској форми 

преузети са глобалне рачунарске мреже; блокчејн 

технологија и трговање инвестицијама, наиме, 

хартијама од вредности, акцијама, обвезницама, 

робом, акцијама и криптовалутама; рачунари; 

паметни телефони; паметни сатови; софтвер који се 

може преузети за прегледање и куповину робе 

широке потрошње; рачунарске софтверске 

платформе за олакшавање онлајн трансакција између 

продаваца и купаца робе и услуга широке потрошње; 

рачунарски софтвер и софтвер за мобилне 

апликације који се може преузети за употребу у 

дељењу реклама за друге; рачунарску софтвер који 

се може преузети и софтвер за мобилне апликације 

за употребу у пружању малопродајних услуга и 

услуга наручивања широког спектра робе широке 

потрошње; софтвер за претраживање; рачунарски 

софтвер који се може преузети и софтвер за мобилне 

апликације за употребу у скенирању бар кодова и 

упоређивању цена; рачунарски софтвер који се може 

преузети и софтвер за мобилне апликације за дељење 

информација о производима, услугама и понудама 

путем електронске поште, текстуалних порука и 

друштвених медија; рачунарски софтвер који се 

може преузети и софтвер за мобилне апликације који 

омогућава приступ онлајн огласним таблама и 

пружање и приступ корисничким оценама, 

рецензијама и препорукама о производима и 

услугама у комерцијалне сврхе; рачунарски софтвер 

који се може преузети и софтвер за мобилне 

апликације за пренос и приказ текста, слике и звука; 

рачунарски софтвер за препознавање слике и говора; 

рачунарски софтвер за олакшавање плаћања и онлајн 

трансакција; рачунарски софтвер за употребу у 

дељењу реклама за друге; софтвер који се може 

преузети за олакшавање комерцијалних трансакција 

електронским путем, путем бежичних мрежа, 

глобалних рачунарских мрежа и мобилних 

телекомуникацијских уређаја; софтвер који се може 

преузети за обраду, олакшавање, верификацију и 

аутентификацију мобилних плаћања и бесконтактних 

трансакција са продавцима, трговцима и продавцима 

путем мобилних уређаја.  

36  новчани (монетарни) послови, наиме, услуге 

девизног трговања и размене, услуге размене 

дигиталне валуте; банкарске услуге; 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, 

наиме услуге ауторизације кредитних картица, 

услуге обраде плаћања кредитним картицама, услуге 

обраде трансакција извршених кредитним 

картицама; обрада електронских плаћања извршених 

припејд картицама; услуге банкомата; услуге везане 

за дебитне картице, наиме, услуге обраде 

трансакција извршених дебитним картицама, услуге 

ауторизације дебитних картица, издавање дебитних 

картица, издавање припејд дебитних картица, 

издавање поклон картица; директна уплата средстава 

на текуће рачуне купаца; аутоматизоване услуге 

депозита код финансијских клириншких кућа; услуге 

мењачнице; кућно банкарство; провера чекова; 
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клириншки послови [финансије]; групно финансирање; 

услуге агенција за наплату дугова; услуге плаћања 

електронским новчаником, наиме, обрада плаћања 

електронским новчаником, услуге плаћања рачуна које 

се пружају путем електронског новчаника; електронски 

пренос виртуелних валута; услуге мењачница; 

финансијске анализе; финансијске консултације; 

финансијске услуге при царинском посредовању; 

финансијске евалуације; финансијска размена 

виртуелних валута; финансијско управљање; 

финансијско управљање исплатама надокнада за друге; 

финансијска истраживања; пружање финансијских 

информација; пружање информација о финансијама 

путем интернет странице; услуге финансирања; 

фискално процењивање; инвестирање средстава; 

организовање новчаних прикупљања, наиме примање и 

администрирање новчаних прилога у добротворне 

сврхе; онлајн банкарство; обрада плаћања извршених 

кредитним картицама; обрада плаћања извршених 

платним картицама; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; услуге обраде 

трансакција извршених поклон картицама; услуге 

финанцијских трансакција, наиме, омогућавање 

сигурних комерцијалних трансакција и опција плаћања 

путем мобилног уређаја на продајном месту; услуге 

електронске трговине, наиме, услуге кредитних и 

платних картица и услуге обраде платних трансакција; 

услуге обраде плаћања, наиме, управљање и праћење 

трансакција извршених кредитним картицама, 

дебитним картицама, поклон картицама, припејд 

картицама, картицама за одложено плаћање и других 

платних трансакција у пословне сврхе; услуге обраде 

плаћања, наиме издавање и обезбеђивање рачуна за 

електронска плаћања и платне трансакције; 

финансијске услуге, наиме, омогућавање преноса 

средстава за друге путем електронских 

комуникационих мрежа; клиринг и усаглашавање 

финансијских трансакција путем електронских 

комуникационих мрежа; услуге ауторизације, 

аутентификације и измирења финансијских 

трансакција, услуге управљања готовином, наиме, 

услуге исплате готовине и услуге ауторизације, 

аутентификације и измирења трансакција; услуге 

плаћања на даљину; услуге електронског плаћања и 

управљања информацијама; услуге електронског 

плаћања, наиме, омогућавање електронске обраде и 

преноса електронских средстава и плаћања путем 

аутоматизоване клиринг куће (ацх), кредитних картица, 

дебитних картица, припејд картица, бежичних 

новчаника, мобилних новчаника, електронских 

новчаника, електронских чекова и електронских, 

мобилних и онлајн плаћања; услуге финансијских 

трансакција, наиме, омогућавање сигурних 

комерцијалних трансакција и опција плаћања; услуге 

терминала за плаћање кредитним картицама и обраду 

трансакција који користе технологију комуникације 

блиског поља (нфц); услуге електронске финансијске 

трговине за друге путем глобалне рачунарске мреже; 

услуге размене електронских производа, криптовалута 

и дигиталне имовине; пружање финансијских услуга у 

виду обезбеђивања размене за робе и робне деривате, 

криптовалуте и дигиталну имовину; пружање услуга 

онлајн размене робе и робних деривата, криптовалута и 

дигиталне имовине; пружање информација путем веб 

странице из области робе и робних деривата, 

криптовалута и цена дигиталне имовине и повезаних 

финансијских информација; финансијске услуге у виду 

пружања помоћи другима у извршењу финансијских 

трансакција за робу и робне деривате, криптовалуте и 

дигиталну имовину; услуге у вези са финансијским 

трансакцијама, наиме, трговање робом и робним 

дериватима, криптовалутама и дигиталном имовином 

за друге; пружање услуга финансијског посредовања у 

виду нуђења, спонзорисања, управљања и 

администрирања робе, робних деривата, криптовалута 

и дигиталне имовине и повезаних финансијских 

инструмената; услуге јемства; услуге издавања токена 

вредности; обезбеђивање рабата у установама других у 

којима је то могуће, коришћењем чланске карте; услуге 

исплате пензија, наиме, финансијска администрација 

пензионих планова за запослене; услуге пружања 

информација из области инвестиција и финансија 

путем рачунарских мрежа и глобалних 

комуникационих мрежа.  

42  пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; рачунарско програмирање; саветовање о 

сигурности рачунара; саветовање у области 

рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарског 

софтвера; анализе рачунарских система; дизајнирање 

рачунарских система; саветодавне услуге из области 

рачунарске 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; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; надгледање рачунарских система 

ради откривања кварова; платформа као услуга (паас) 

која садржи рачунарске софтверске платформе за 

обраду плаћања и за обраду преноса новца; услуге 
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софтвера као услуга (саас) са софтвером за обраду 

плаћања и за обраду трансакција преноса новца; 

ажурирање рачунарског софтвера; пружање 

корисничких услуга аутентификације коришћењем 

технологије јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; хостовано 

софтверско решење за коришћење у усклађивању, 

наиме, софтвер за хостовање за употребу од стране 

других за употребу у верификацији усклађености са 

упоредним извештајима о наплати (цбр извештаји); 

омогућавање привременог коришћења онлајн софтвера 

који се не може преузети за обраду електронских 

плаћања; омогућавање привременог коришћења онлајн 

софтвера који се не може преузети за издавање рачуна 

у вези са платним трансакцијама извршеним путем 

мобилног телефона; омогућавање приступа интернет 

рачунарском софтверу који се не може преузети за 

интернет банкарство и управљање готовином; 

омогућавање привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за креирање и 

пружање корисничког приступа базама података и 

података које се могу претраживати; омогућавање 

привременог коришћења софтвера за претраживање 

који се не може преузети; омогућавање привременог 

коришћења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за бежичну испоруку садржаја; омогућавање 

привременог коришћења рачунарског софтвера који се 

не може преузети за приступ информацијама на мрежи; 

омогућавање привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за олакшавање 

плаћања и онлајн трансакција; обезбеђивање 

привременог коришћења рачунарског софтвера који се 

не може преузети и који пружа услуге малопродаје и 

омогућава наручивање широког спектра робе широке 

потрошње; омогућавање привременог коришћења 

рачунарског софтвера који се не може преузети за 

употребу у дељењу реклама за друге; омогућавање 

привременог коришћења рачунарског софтвера који се 

не може преузети за дељење информација у вези с 

попустима на потрошачке производе; омогућавање 

привременог коришћења рачунарског софтвера који се 

не може преузети за коришћење у размени 

информација о производима, услугама и понудама; 

омогућавање привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за употребу у 

скенирању бар кодова и упоређивању цена; 

омогућавање привременог коришћења рачунарског 

софтвера који се не може преузети за електронско 

складиштење података; омогућавање привременог 

коришћења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за чување, организовање, уређивање и 

дељење фотографија; омогућавање привременог 

коришћења рачунарског софтвера који се не може 

преузети за уређај за препознавање слике и говора.  
 

(210) Ж- 2022-2342 (220) 26.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Марија Сана Видовић ПР Производња 

парфена и тоалетних препарата  FARMASAN 

Шабац, Јанка Веселиновића 65/1, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(591) #d57a67  

(511) 3  масти за козметичку употребу.  
 

(210) Ж- 2022-2351 (220) 26.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Dijamant DOO Zrenjanin, Темишварски друм 14, 

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 02.09.01; 08.01.15; 08.01.25; 25.01.01; 

25.07.25; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

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

плава (циан), бела (вајт), тамно плава (рефлекс блу), 

светло розе (496 ц),  тамно жута (116 ц)  

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко, 

сир, путер, јогурт и други млечни производи; уља и 

масти за исхрану.  
 

(210) Ж- 2022-2355 (220) 27.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Владимир  Вукотић, Толстојева 32,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

OXYGENA 

(511) 11  системи за хидропонски узгој.  

21  саксије.  
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(210) Ж- 2022-2360 (220) 27.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Talent x strategy d.o.o., Љиљана 23,  

21400, Бачка Топола, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13  

(591) пинк гардијент Р:237 Г:98 Б:199 ХЕX: ЕД62Ц7, 

плава Р:0 Г:125 Б:255 ХЕX: 007ДФФ црна Р:0 Г:0 Б:0 

ХЕX:000000   

(511) 35  анализа статистичких података добијених 

истраживањем тржишта; анализе података и статистика 

добијених из маркетиншког истраживања; анализирање 

и истраживање тржишта; анализирање одзива на 

оглашавање и истраживање тржишта; анализирање 

одзива на рекламирање; анализирање повратне 

информације на маркетиншке активности и 

истраживања тржишта; анализирање података и 

статистике добијених истраживањем тржишта; 

анализирање пословних података; анализирање 

пословног управљања; анализирање тржишних 

истраживања; анкетирање, анализирање и истраживање 

тржиша; анкетирање за потребе истраживања тржишта; 

аутоматска обрада података; вођење истраживања 

тржишта; вођење истраживачких интернет анкета о 

пословном управљању; вођење маркетиншких 

истраживања и анализа тржишта; вођење 

маркетиншких студија; вођење, организовање и 

управљање пословањем; вођење пословног и тржишног 

истраживања и анкетирања; дељење реклама за друге 

преко интернета; дељење реклама за друге путем 

мреже за електронску комуникацију; дељење реклама 

преко интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама 

преко интернета; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака и 

узорака]; дељење рекламних огласа; дељење рекламног 

и промотивног материјала; дељење рекламног, 

маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење 

флајера, брошура, штампаног материјала и узорака у 

рекламне сврхе; задружно рекламирање и маркетинг; 

извођење пословне студије изводивости; испитивање 

брендова; испитивање јавног мњења; истраживања 

тржишта; истраживања тржишта која укључују 

истраживање јавног мњења; истраживање и анализа 

маркетиншких активности; истраживање тржишта; 

истраживање тржишта за рекламне потребе; 

истраживање тржишта помоћу рачунарске базе 

података; истраживња у вези са потрошаким навикама; 

компјутеризовани регистри; консултантске услуге које 

се односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

консултантске услуге у вези са истраживањем 

тржишта; маркетинг базе података; маркетинг, 

истраживања тржишта и анализе тржишта; маркетинг, 

истраживање тржишта и анализирање тржишта; 

маркетиншка помоћ; организовање извлачења награде 

за маркетиншке услуге; оријентација бренда; 

позиционирање бренда; пословно и маркетиншко 

истраживање; прикупљање статистичких информација; 

припремање маркетиншких извештаја; припремање 

маркетиншког материјала; професионално пословно 

истраживање; пружање маркетиншких извештаја; 

пружање пословних и маркетиншких информација; 

пружање савета који се односи на анализу 

потрошачких навика; развој маркетиншких стратегија и 

концепата; развој пословне стратегије; саветовање из 

области оглашавања, маркетинга и промотивних 

активности, саветодавне услуге и асистенција; 

саветовање из области пословних истраживања; 

саветовање које се односи на истраживање тржишта; 

саветовање у вези са брендом; саветовање у вези са 

демографијом за маркетиншке потребе; саветовање у 

вези са електронском обрадом података; саветодавне 

услуге које се односе на маркетинг; саветодавне услуге 

које се односе на обраду података; сакупљање података 

за потребе тржишног истраживања; систематизација 

особља; студије тржишног истраживања; тржишна 

истраживања и студије; тржишне анализе и студије; 

управљање брендом; услуге процене бренда; услуге 

стварања бренда; услуге стратегије брендирања.  
 

(210) Ж- 2022-2392 (220) 30.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) UNIKO DOO LOZNICA, Краља Петра I, 50/15, 

Лозница, RS 

(740) Владан Стојиљковић, aдвокат, Македонска 19/7, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.01; 02.09.25; 19.03.25; 19.07.02; 25.01.15; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) плава, црвена, бела, браон  

(511) 5  дијететски суплементи.  

35  велепродаја и малопродаја дијететских 

суплемената, преко интернета.   
 

(210) Ж- 2023-9 (220) 04.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) NR Class 3, LLC, 300 West 23rd Street, PH-B, 

New York New York 10011, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

ALL OF ME 

(511) 3  парфеми; тоалетна вода; мирисна вода; 

дезодоранси за личну употребу; мирисна уља; 

есенцијална уља за личну употребу; козметичка уља; 

течни сапуни; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; хладне креме за козметичку употребу; 

лосиони за скидање шминке; лосиони за козметичку 

употребу; козметички производи за личну употребу; 

козметички препарати за купање; козметички 

препарати за мршављење; препарати за сунчање 

[козметички]; козметичке маске; гел за туширање и 

купање; пене за купање; лосиони за косу; препарати 

и третмани за косу; немедицински шампони за косу; 

лосиони после бријања; балзами после бријања.  
 

(210) Ж- 2023-11 (220) 30.12.2022. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I 

MALO DOO NOVI SAD, Цара Душана 69,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Гаврић Чуквас Славенка , Максима Горког 17а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 02.09.12; 26.01.16; 26.01.18; 26.11.13; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 3  балзами за косу; боје за косу; боје за браду; 

бриљантин; бронзери за кожу у облику креме; вата и 

вата у облику штапића за козметичке потребе; 

вештачке трепавице; вештачки камен за пете; вештачки 

нокти; вештачки нокти од племенитих метала; влажне 

козметичке марамице; влажне марамице за бебе за 

козметичке потребе; влажни козметички убруси; восак 

за депилацију; восак за косу; врхови за нокте; гелови за 

козметичку употребу; гелови за косу; гелови за косу и 

пене за косу; гелови за обликовање; гелови за 

обликовање косе; гелови за очи за козметичке потребе; 

гелови за скидање шминке; гелови за тамњење коже; 

гелови након сунчања за козметичке потребе; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

дезодоранси за стопала у спреју; дезодорантни сапун; 

декоративна козметика; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; емулзије за лице за козметичке 

потребе; емулзије за тело за козметичке потребе; 

женске хигијенске марамице за чишћење; завршни 

премази за обликовање ноктију (козметика); заштитни 

слојеви лака за нокте; камен за пете за личну употребу; 

камење за омекшавање стопала; кана (козметичка боја); 

козметика; козметика за обрве; козметичка уља; 

козметичка уља за кожу; козметичке креме за лице и 

тело; козметичке креме за негу коже; козметичке креме 

за негу тела; козметичке креме за учвршћивање коже 

око очију; козметичке креме и гелови за лице, руке и 

тело; козметичке креме и лосиони за негу лица и тела; 

козметичке креме, млека, лосиони, гелови и пудери за 

лице, руке и тело; козметичке маске за лице; 

козметичке оловке; козметичке оловке за наглашавање 

предела испод ока; козметички гелови; козметички и 

препарати за лепоту; козметички лосиони за косу; 

козметички лосиони за негу коже; козметички 

препарати; козметички препарати за негу и третирање 

коже; козметички препарати за негу коже; козметички 

препарати за негу ноктију; козметички препарати за 

негу уста и зуба; козметички препарати за обликовање 

косе; козметички препарати за сузбијање поновног 

раста длака; козметички препарати за трепавице; 

козметички производи и шминка; козметички сапуни; 

козметички сетови; кремаста руменила; кремасти 

пудери за лице; креме за бријање; креме за депилацију; 

креме за заноктице; креме за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; креме за косу; креме за негу косе; 

креме за негу косе за козметичке потребе; креме за 

нокте; креме за руке; креме за руке за козметичке 

потребе; креме, уља, лосиони, спрејеви, оловке и 

балзами за козметичке потребе; лак за нокте; лакови за 

косу; лакови за нокте за козметичке потребе; лакови за 

нокте и скидачи лака за нокте; лепак за вештачке нокте; 

лепак за вештачке нокте или трепавице; лепак за 

вештачке трепавице, косу и нокте; лепа к за 

причвршћивање вештачких трепавица; лосиони за 

јачање косе; лосиони за јачање ноктију; лосиони за 

косу; лосиони за негу косе; лосиони за негу косе за 

козметичке потребе; лосиони за обликовање косе; 

лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони за 

увијање косе; маскаре за косу; маскаре; маске за очи у 

облику гела; маске за тело у облику креме; млеко за 

лице и тело за козметичке потребе; млеко за чишћење 

за тоалетну употребу; утрализатори за трајно 

коврџање косе; оловке за извлачење обрва; оловке за 

очи; оловке за усне; омекшивачи за заноктице; основе 
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за шминку у облику пасте; папир за полирање; папир 

са песком, шмиргле; пасте за обликовање косе; пене за 

косу; пене за купање и туширање; пене за негу коже; 

пене и гелови за обликовање косе; перлице за купање 

за козметичке потребе; песак за пескарење; подлоге за 

лак за нокте; подлоге за шминку; помаде за косу; 

помаде за косу за козметичке потребе; помаде у стику 

за козметичке потребе; прашкови за прање косе; 

препарати за бојење косе; препарати за брушење; 

препарати за депилацију и пилинг; препарати за 

извлачење праменова; препарати за коврџање косе; 

препарати за косу за уклањање боје; препарати за негу 

и чишћење косе; препарати за негу коже главе и косе; 

препарати за негу косе; препарати за негу ноктију; 

препарати за обликовање косе; препарати за 

обнављање ноктију; препарати за одмашћивање; 

препарати за прање косе; препарати за трајно 

обликовање и обликовање косе; препарати за трајну 

ондулацију и увијање косе; препарати за трајну 

ондулацију косе; препарати за третирање косе; 

препарати за увијање и обликовање косе; препарати за 

увијање косе; препарати за уклањање боје; препарати 

за уклањање заноктица; препарати за уклањање 

заноктица за козметичке потребе; препарати за 

уклањање надоградње за нокте; препарати за 

уклањање шминке; препарати за чишћење, бојење, 

фарбање, посветљивање, обликовање и трајну 

ондулацију косе; препарати за чишћење, бојење, 

фарбање, посветљивање, обликовање и фризирање 

косе; препарати за шминкање; препарати и средства за 

депилацију; производи за исправљање косе; 

производи за равнање косе; регенератори за нокте; 

ружеви; ружеви за усне; ружеви у оловкама; рукавице 

за пескарење; руменила; сапун; сенке за очи; сјајеви за 

усне; спрејеви за косу и гелови за косу; средства за 

испирање косе за козметичке потребе; средства за 

лепљење за козметичку употребу; средства за 

омекшавање косе за козметичке потребе; средства за 

пилинг; средства за уклањање лака за нокте; средства 

за уклањање лепка; течне подлоге за шминку; течни 

ружеви; течни сапуни за руке, лице и тело; течни 

сапуни за прање стопала; траке са воском за 

депилацију; хидратантни препарати за косу; хидроген 

пероксид за козметичку употребу; хидроген пероксид 

за косу; шампони; шампони за косу; шампони за косу 

З у 1; шампони за суво прање; шампони и 

регенератори за косу; шљокице за нокте; шљокице за 

лице и тело; шминка; шмиргл папир; шмиргла.   

8  апарати за полирање ноктију, електрични или 

неелектрични; апарати за шишање за личну употребу, 

електрични и неелектрични; бријачи, електрични или 

неелектрични; игле за тетовирање; комплети за 

педикир, електрични; маказе; маказе за нокте; 

маказице за заноктице; педикирски прибор; пинцете 

за уклањање длака; прибор за бријање; прибор за 

маникирање; прибор за маникирање, електрични; 

прибор за педикир; ручне справе за увијање косе; 

ручне справе за увијање косе, електричне; ручне 

справе за увијање косе, неелектричне; справе за 

равнање косе, електричне; справе за увијање косе, 

електричне; тримери (маказице); турпије; турпије за 

нокте, електричне; турпије за нокте (картонске); 

турпије за уклањање тврде коже; увијачи трепавица; 

уређаји за депилацију, електрични и неелектрични; 

шишачи за браду.   

35  услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику.   

41  часови у области фризерских услуга; часови 

козметике и улепшавања.  

44  шминкање и саветодавне услуге о шминкању; 

хигијенска нега за људе; услуге фризерских салона; 

услуге фризера и салона лепоте; услуге фарбања 

косе; услуге улепшавања; услуге У вези са негом 

косе; услуге уклањања телесних длачица; услуге 

третмана лепоте; услуге смањења и трајног 

уклањања длака; услуге салона лепоте; услуге салона 

за сунчање и соларијума; услуге салона за негу 

ноктију; услуге педикира; услуге неге ноктију; 

услуге неге лепоте и фризерске услуге; услуге неге 

лепоте; услуге козметичара; услуге козметичких 

третмана лица и тела; тетовирање -услуге тетоваже; 

третмани за негу лица; саветодавне услуге у вези са 

негом косе; пружање информација у области 

фризерских услуга; пружање информација у вези са 

лепотом; нега косе; маникирање; консултантске 

услуге У подручју козметике; консултантске услуге у 

подручју шминкања; консултантске услуге У 

подручју неге тела и лица; консултантске услуге у 

вези са козметичким третман има; консултантске 

услуге у вези са негом коже; консултантске услуге 

које се пружају путем интернета у подручју неге тела 

и лица; козметичко саветовање; козметички 

третмани за тело, лице и косу; козметичке услуге за 

негу тела; депилирање воском; козметичке услуге за 

негу тела.   
 

(210) Ж- 2023-12 (220) 06.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 

Boulevard, Irving, Texas 75039-2298 , US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 4  индустријска уља и масти; восак; мазива; 

једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и 

фитиљи за осветљавање; моторна уља.  
 

(210) Ж- 2023-13 (220) 06.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, 

Irving, Texas 75039-2298, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 4  индустријска уља и масти; восак; мазива; 

једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и 

фитиљи за осветљавање; моторна уља.  
 

(210) Ж- 2023-14 (220) 06.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Вукосава Димић, Бранка Ташковића 8, 

17500, Врање, RS 

(740) Ђорђе Ж. Марковић адвокат, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11030, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.08; 03.01.24; 03.01.25; 03.01.28; 09.01.05; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, црна, светло жута, тамно жута, браон, 

розе, љубичаста  

(511) 18  кожа и имитација коже, нарочито огрлице 

од коже, поводци од коже, етикете од коже, етикете 

од коже које се пришивају на одећу; животињске 

коже; имитација коже; прекривачи за животиње; 

огрлице, поводци и одећа за животиње, нарочито 

одећа за кућне љубимце, џемпери за животиње, јакне 

за животиње, прслуци за животиње, кабанице за 

животиње, обућа за животиње.  

20  кревети за животиње; лежајеви за кућне 

љубимце; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, 

осим постељине.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2023-24 (220) 10.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(300) 97744717  06.01.2023.  US. 

(731) BorgWarner Inc., 3850 Hamlin Road,  

Auburn Hills, Michigan 48326, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

PHINIA 

(511) 7  право првенства од 10.01.2023. године, као 

дана подношења пријаве жига у републици србији: 

тросмерни вентили; актуатори; адаптери за свећице и 

разводнике; компоненте за пољопривреду, справе, 

наиме, турбопуњачи, вентилатори, фрикционе плоче, 

кочионе плочице, једносмерна квачила; вентили за 

контролу ваздуха; соленоиди ваздушне суспензије; 

соленоиди за спречавање блокирања; вођице за руке; 

помоћни грејачи; осовине; хладњаци акумулатора; 

грејачи акумулатора; дуваљке ваздуха; премосни 

вентили; грејачи кабина; центрифугалне пумпе; 

дискови квачила; облоге за квачила; модули квачила; 

опруге за квачила; системи квачила; квачила; 

проводни сребрни сет за поправљање повезаних 

делова за водилице, наиме, чауре за центрирање, 

контакта, навлака, конектора разводника, навлака за 

каблове за паљење, навлака за навоје, навлака за 

чегртаљке, контактних навлака, зупчастих навојних 

навлака, зупчастих навојних навлака под углом, 

прстенова за заштиту од штеточина; контактне тачке 

за системе паљења; сетови за контакт; контролни 

модули; контролори; пумпе за хлађење; спојнице; 

генератори електричне енергије; електрични мотори 

за машине; филтери; свећице и додаци за свећице, 

наиме, каблови за адаптере, прекидачи за грејаче и 

прекидачи за покретање; изолацијски одстојници, 

назубљене матице, магнетни вентили, серијски 

отпорници са биметалним контактом, упозоравајућа 

светла за грејаче, поклопци за упозоравајућа светла 

за грејаче, сет за брзо покретање за 

релејне/контролне јединице дизел путничких возила; 

размењивачи топлоте;  убризгавачи и додаци за 

убризгаваче, наиме, подлошке за топлотну 

изолацију, бакрене заптивке за убризгаваче, 

универзални заптивни шупљи завртњи, чепови за 

цурење уља за враћање млазнице, црева за цурење 
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уља; систем за моментално покретање; уређаји за 

сузбијање сметњи; водилице и додаци за водилице, 

наиме, струјни кабл, адаптери, утикачи, асортимани 

за водилице; чворишта за закључавање; магнетни 

вентили; метални ланци за неаутомобилску 

употребу, наиме, мотоцикли и возила за снег; 

сензори; осовине; пригушивачи у облику навлака за 

разводнике; пригушивачи; модули соленоида; 

соленоиди за пренос и остало; свећице и додаци за 

свећице, наиме, водилице за матице конектора, 

спољни заптивачи, резервни делови за тестирање 

свећица и уређаји за чишћење, помагала за монтажу 

свећица; системи за покретање; кондензатори за 

пригушивање; синхронизатори; затезачи; алати и 

тестери, наиме, кључеви за свећице, тестери за 

сијалице, алат за савијање каблова за паљење, 

тестери за грејаче, помагала за монтажу, тестер 

сензора за кисеоник, стезна чаура за адаптере за 

свећице, алат за извлачење завојница за паљење, 

развртачи, прибор за поправљање навоја за свећице, 

наиме, бургије и наставци за навоје, прстен, кључ с 

чегртаљком, утичнице, резервни уметци за навоје, 

опруге; обликовани делови за заштиту од воде; право 

првенства од 6.1.2023. године, на основу 

приоритетног уверења ус бр. 97744717: системи за 

убризгавања горива за моторе; пумпе за гориво за 

копнена возила; пумпе за гориво мотора; делови 

мотора, наиме, модули електроничног убризгавања 

горива и модули за испоруку горива; убризгавачи 

горива; делови убризгивача горива за копнена 

возила; заједнички резервоар за моторе; системи за 

дозирање селективне каталитичке редукције (сцр) за 

возила и њихове компоненте; системи за третман 

издувних гасова за дизел моторе и њихове 

компоненте; компоненте система горива за копнена 

возила, наиме, канистери; канистери за емисије 

настале испаравањем; компресори горива за моторе; 

прикључне цеви за гориво високог притиска; 

системи за контролу паре; системи за контролу 

емисије; електрични стартери за моторе, стартери за 

моторе; алтернатори; погони вентилатора; 

електронске контролне јединице за моторе; 

убризгавачи воде и њихове компоненте; мерачи 

протока ваздуха; филтери за уље; филтери за гориво; 

вентили мотора за регулацију ваздуха; регулацијски 

вентили празног хода мотора; сензори издувног 

система кисеоника, азот оксида, амонијака, 

температуре, притиска, честица и протока као делови 

мотора са унутрашњим сагоревањем; каблови за 

паљење, завојнице за паљење, отпорници завојница 

за паљење, кондензатори за паљење, конектори за 

свећице за паљење, разводне капе за паљење, 

разводни ротори за паљење, каблови за паљење, 

модули за паљење, системи за паљење, системи 

паљења за системе грејања, сетови жица за паљење; 

разводници за возила; кочнице за машине; кочиони 

системи за машине; компоненте кочница, осим за 

возила; диск кочнице за машине; кочионе облоге, 

осим за возила; кочионе плочице, осим за возила; 

папучице кочница, осим за копнена возила; 

компоненте за темпирање мотора, наиме, варијабилни 

подешавање зупчаника брегастих осовина и фазора 

брегастих осовина; расхладне пумпе за електрична 

возила; пумпе за воду за електрична возила; пумпе за 

уље за електрична возила.  

9  право првенства од 10.01.2023. године, као дана 

подношења пријаве жига у републици србији: 

контролне табле; дисплеји; дисплеји на контролној 

табли; претварачи напона; електрични претварачи; 

рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за 

контролу и надзор батерија; контролери снаге; 

електрични контролери; контролери мотора; 

електрични инвертори; електрични претварачи; 

инвертори електричне енергије; инвертори за 

напајање; индикатори батерије; пуњачи батерија; 

електрични пуњачи батерија; системи који се 

напајају на батерије; мерачи снаге; управљачки 

апарати, аутоматски, за возила; контролне ручице; 

убрзивачи; контролери убрзања и снаге, 

дијагностички системи и апарати за електрична 

возила, електричне моторе и апарате на батерије; 

право првенства од 6.1.2023. године, на основу 

приоритетног уверења ус бр. 97744717: сензори 

температуре, динамички сензори; апарати за 

контролу електричне енергије; електрични и 

електронски контролни системи и апарати за 

електричне моторе и електрична возила; електрични 

и електронски контролни системи и апарати за 

возила на батерије и друге апарате на батерије.  

12  право првенства од 10.01.2023. године, као дана 

подношења пријаве жига у републици србији: пумпе 

за ваздух; системи и компоненте за погон на 4 точка; 

електронске контроле и софтвер за погон на све 

точкове; системи и компоненте за погон на све 

точкове; аксијална проточна пумпа; ланчани погони; 

затезачи ланца; ланци; компресори; амортизери; 

диференцијали; ланци за погон; вентили за 

прочишћавање; проводници за уземљење; 

преносници за електрични погон; преносне осовине 

за електрични погон; мењачи за електрични погон; 

електронске јединице за управљање; електрични 

мотори за возила; електронски контролери паљења 

за дизел моторе; регулатори издувних гасова; 

системи за издувне гасове; термални системи и 

контроле за моторе; системи за управљање 

вентилима мотора; вентили за рециркулацију 

издувних гасова; актуатор квачила погона 

вентилатора; погони вентилатора; вентилатори; 

квачила вентилатора; склоп квачила вентилатора; 

фрикционе плоче; уређаји за контролу горива; 

зупчаници и кутије мењача; инвертери; магнети за 

моторцикле; прекидачи за притисак уља; пумпе за 
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уље; једносмерна квачила; сензори кисеоника; 

делови за транспортна возила, копнена, водена, и 

ваздушна возила; погонска електроника за возила; 

компоненте погонског система; пропорциони 

вентили; пумпе и делови за исте; вентили за 

рециркулацију; редуктори; регенеративне пумпе; 

регулатори; регулатори за генераторе возила; 

ротациони компресори; секундарни системи ваздуха; 

ланчаници; стартери; системи и компоненте за 

управљање температуром; термални системи; 

пригушни вентили; разводни ланци; разводни 

сетови, наиме, ланци, вођице за руке, затезачи, 

ланчаници, фазори и соленоиди; разводни 

ланчаници; системи за праћење гума; компоненте 

система за праћење гума, наиме, електроника за 

гуме, вентили за притисак ваздуха у гумама, тсс 

почетни сетови, вентили, капице, и језгра вентила; 

пригушивачи торсионих вибрација; преносне кутије; 

преносне траке; преносни ланци; преносници; 

турбопуњачи; вентили; соленоиди варијабилне снаге; 

погони варијабилне брзине; одводници гасова; пумпе 

за воду; право првенства од 6.1.2023. године, на 

основу приоритетног уверења ус бр. 97744717: 

сензори за копнена возила, наиме сензори за гориво, 

притисак и температуру; контролери домена; опрема 

за испитивање и дијагностику мотора и њихових 

компоненти; опрема за испитивање аутомобила, 

наиме, испитивање преносника и опрема за 

тестирање кочења, ручни скенери за дијагностику, 

опрема за испитивање ауспуха, електронски апарати 

за испитивање моторног уља у аутомобилу; апарати 

за испитивање електронске опреме, апарати за 

испитивање акумулатора, апарати за тестирање 

кочница, апарати за испитивање и проверу 

електронских уређаја; опрема за испитивање 

аутомобила, наиме, ручни скенери за дијагностику; 

инструменти за испитивање ауспуха дизел мотора; 

кочнице за возила; кочиони системи за возила; 

кочиони пакнови за возила; кочионе плочице за 

возила; добоши кочница за возила; кочионе чељусти 

за возила; кочиони дискови за возила; кочиони 

ротори за возила; кочиони блокови за возила; 

системи вешања и делови за системе вешања за 

возила, наиме, кугласти зглобови, чауре, сетови 

чаура, контролне руке, опруге, склопови и носачи 

подупирача, шипке и везе против превртања; 

управљачки системи и делови за управљачке системе 

за возила, наиме, управљачке полуге, крај анкера, 

везе, чауре, мехови, контролне руке, сетови 

стабилизатора, унутрашњи зглобови и управљачке 

руке; рачунарски софтвер, који се употребљава за 

контролу рада мотора, укључујући контролу 

сагоревања, мапирање перформанси и контролу 

емисије гасова; рачунарски софтвер који се користи 

за контролу функција возила; резервоари за бензин и 

бензинска горива за копнена возила.  

(210) Ж- 2023-43 (220) 16.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD., 

116 Wuzhou Road, Yuhang Economic Development 

Zone, , Hangzhou 311100 Zhejiang Province, , CN 

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

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.09; 25.05.03; 26.04.11; 26.04.18; 26.04.24; 

26.11.08; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24  

(511) 12  возила за кретање по земљи, ваздуху, води 

или шинама; пнеуматске гуме; спојлери за возила; 

моторни скутери; електрична возила; рамови за 

бицикле и мотоцикле; електрични мотори за копнена 

возила; седишта за мотоцикле; централни ротирајући 

део точка возила; мотори за комнена возила; 

мотоцикли; електрични мотоцикли; електрични 

бицикли.  
 

(210) Ж- 2023-51 (220) 18.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) ADVOKAT MIRJANA KUZMANOVIĆ, 

PALISADSKA 1 deo 5/8, 11000, Beograd 

(540) 

LENTINOX 

(511) 5  антиинфламаторни спрејеви; назални 

спрејеви за лечење алергија; назални спрејеви за 

медицинске потребе; фармацеутски препарати за 

лечење алергијског ринитиса.  
 

(210) Ж- 2023-56 (220) 19.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 

86690 Mertingen, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.01; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црвена, розе, бордо, бела, беж  

(511) 29  јогурт; воћни јогурт; течни јогурт; јогурт са 

чоколадом или какао додатком; безалкохолни 

мешани млечни напици; десерти направљени 

превасходно од млека; десерти на бази млека са 

воћним укусима; крем за десерте; десерти, који се 

превасходно састоје од млека, који садрже ароме, са 

желатином и/или скробом као везивним агенсима; 

млечни шејкови; сва поменута роба је такође 

заснована на аналозима веганских млечних 

производа.  

30  пудинзи; јестиви лед; дуготрајни пекарски производи 

и пецива, нарочито готови колачи и вафли; напици на 

бази какаоа; сутлијаш; десерти од гриза.  
 

(210) Ж- 2023-58 (220) 19.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Милена Вујаклија, Гандијева 158,  

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 26.04.04; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

28.05.00; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, црна, бела, плава  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање; штампарска слова, клишеи; дечије 

сликовнице; књиге за децу; образовне књиге; 

штампане књиге; интерактивне едукативне књиге за 

децу; књиге активности са налепницама; књиге са 

причама; књиге за бојење.   

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке;  дрвене играчке; звечке (играчке); играчке 

ветрењаче; играчке животиње; играчке за бебе; 

играчке за воду; играчке за децу; играчке за каду; 

играчке за састављање; играчке коцке; образовне 

играчке; пластичне играчке; плишане играчке; анти-

стрес играчке; возила играчке за децу на вучење; 

играчке за дечије креветиће; играчке за развој 

новорођенчади; играчке које шприцају воду; јо-јо 

играчке; образовне играчке за бебе; друштвене игре; 

игре коцкицама; игре памћења; лутке за игру; 

фигурице за игру.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; пружање услуга 

које се односе на образовање.   
 

(210) Ж- 2023-59 (220) 19.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Јована Марковић, Хаџи Милентијева 51, 

11000, Београд, RS 

(740) Јелена Нешoвановић, адвокат, Ђуре Јакшића 4, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 24.17.02; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.17; 29.01.15  

(591) зелена, жута, плава, розе, бела  

(511) 32  безалкохолни воћни напици; воћни сокови.   
 

(210) Ж- 2023-60 (220) 19.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA, PLASTIČNE 

AMBALAŽE I MINERALNE VODE HEBA DOO 

BUJANOVAC, Индустријска зона б.б,  

17520, Бујановац, RS 
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(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.24; 06.01.02; 06.01.04; 06.03.05; 25.01.01; 

26.04.13; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, бела  

(511) 32  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.  
 

(210) Ж- 2023-61 (220) 20.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) BVX INNOVATION & PRODUCTION d.o.o., 

Кнеза Михаила 33/II, 11000, Београд, RS 

(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 01.15.24; 24.17.25; 26.13.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08 

(591) зелена, плава, бела, црна  

(511) 35  административне услуге за пресељење 

пословања предузећа; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; ажурирање огласних 

материјала; анализе трошкова и цене коштања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; дистрибуција рекламног 

материјала; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; маркетинг; обавештења о пословима; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање и 

организационо саветовање; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; припрема студија о профитабилности 

пословања; продукција програма телевизијске 

продаје; производња рекламних филмова; промоција 

продаје за друге; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; професионалне 

пословне консултације; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; пружање пословних 

информација; развој концепта оглашавања; развој 

маркетиншких концепата; саветодавне услуге у 

пословном управљању; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; услуге оглашавања за стварање идентитета 

бренда за друге; услуге односа са јавношћу; услуге 

односа са медијима; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; 

услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се 

преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје 

претходно снимљене музике и филмова који се 

преузимају са интернета; услуге рекламних агенција; 

циљни маркетинг.   

41  академије [образовне]; дистрибуција филмова; 

електронско издаваштво; извођење представа 

варијетеа; извођење представа уживо; издавање 

књига; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и 
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телевизијског студија; изнајмљивање позоришног 

декора; изнајмљивање уметничких дела; 

изнајмљивање филмова; истраживања у области 

образовања; компоновање музике; културне, 

образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; монтажа видеотрака; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; онлајн издавање електронских 

књига и часописа; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; писање сценарија; 

писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; 

планирање радио и телевизијских програма; 

подучавање; превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; пренос пословног знања као и 

техничког знања и искуства [обучавање]; припрема и 

вођење семинара; продукција музике; продукција 

представа; продукција радио и телевизијских 

програма; производња подкаста; производња 

филмова, који нису рекламни филмови; пружање 

онлајн виртуелних тура са водичем; пружање слика 

на мрежи, које се не могу преузимати; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга 

у области образовања; режирање емисија; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; услуге видео 

снимања дроном; услуге графичке обраде, осим у 

рекламне сврхе; услуге игара пружених онлајн са 

рачунарске мреже; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге преводиоца; услуге разоноде; 

услуге синхронизовања; услуге спортских кампова; 

услуге стављања на располагање телевизијских 

програма, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге студија за снимање; услуге 

тонске технике за манифестације; услуге филмског 

студија; услуге фотографисања дроном; учење на 

даљину; фотографисање; фотографске репортаже.   

42  графички дизајн; дигитализација докумената 

[скенирање]; дизајн ентеријера [уређење унутрашњег 

простора]; дизајнирање визит карти; дизајнирање 

одеће; дизајнирање рачунарских система; 

дизајнирање рачунарског софтвера; дизајн 

сценографије; заштита од рачунарских вируса; 

изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; израда и одржавање веб 

страница за друге; контрола квалитета; научна 

истраживања; писање рачунарских кодова; развој 

видео и рачунарских игара; развој рачунарских 

платформи; рачунарски графички дизајн за 

мапирање видео пројекција; рачунарско 

програмирање; саветовање о изради веб страница; 

унутрашњи дизајн; услуге дизајнирања паковања; 

услуге индустријског дизајна; услуге кодирања 

податка; услуге лого дизајнирања; услуге 

рачунарског програмирања за обраду података; 

услуге софтверског инжењеринга за обраду 

података; услуге технолошког саветовања за 

дигиталну трансформацију; хостинг рачунарских веб 

страница.   
 

(210) Ж- 2023-71 (220) 13.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU 

EXPORT-IMPORT VITOROG-PROMET NOVI 

SAD, Пут Новосадског партизанског одреда 6,  

21000 Нови Сад, RS 

(740) Даница Константиновић, адвокат,  

Максима Горког 16, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 25.01.09; 26.03.23; 26.05.01; 26.05.18; 

27.05.01; 27.05.17  

(511) 20  душеци; зидни ормарићи; зидне јединице 

[намештај]; јастук; јастуци; јастуци за врат; канабе; 

канцеларијске столице; канцеларијске фотеље; 

канцеларијски намештај; канцеларијски намештај за 

седење; канцеларијски радни столови; канцеларијски 

столови; канцеларијски столови за стајање; клупе 

[намештај]; комоде; ком оде за спаваћу собу; комоде, 

намештај; комоде прављене по мери; конзолни 

столови; конструкције кревета; кревети; креденци за 

посуђе; кухињске витрине; кухињске комоде; 

кухињски ормари; кухињски ормарићи; наддушеци; 

намештај; намештај за децу; намештај за дневни 

боравак; намештај за кухињу; намештај за рачунаре; 

намештај за седење; намештај за спаваће собе; 

намештај за трпезарију; намештај израђен од дрвета 

или замене за дрво; намештaј израђен од челичних 

цеви; намештај од дрвета; намештај од замене за 

дрво; намештај од метала; намештај од савијеног 

дрвета; намештај по наруџби; ноћни ормарићи; 

огледала [намештај]; ормани, креденци; основе за 

душеке; писаћи столови; подлоге за спавање; 

подлоге за спавање [душеци или јастуци]; подлоге за 

спавање [јастуци или душеци]; полице за намештај; 

полице за књиге; полице за складиштење; полице за 

ципеле; полице [намештај]; помоћни сточићи; 

прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим 

постељине; радни столови; радни столови за 
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рачунаре [намештај]; софе; софе на развлачење; 

столице; столови; сточићи за дневну собу; сточићи; 

сточићи за кафу; столови са ногарима; табуреи; 

тапацирани намештај; трпезаријске столице; 

трпезаријски столови; узглавља за кревете; фиоке 

[делови намештаја]; фиоке за намештај; фотеље; 

хоклице; ципеларници; чајни сточићи; чивилуци.   
 

(210) Ж- 2023-72 (220) 13.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-

IMPORT VITOROG-PROMET NOVI SAD, 

Пут Новосадског партизанског одреда 6,  

21000 Нови Сад, RS 

(740) Даница Константиновић, адвокат,  

Максима Горког 16, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 20  душеци; зидни ормарићи; зидне јединице 

[намештај]; јастук; јастуци; јастуци за врат; канабе; 

канцеларијске столице; канцеларијске фотеље; 

канцеларијски намештај; канцеларијски намештај за 

седење; канцеларијски радни столови; канцеларијски 

столови; канцеларијски столови за стајање; клупе 

[намештај]; комоде; ком оде за спаваћу собу; комоде, 

намештај; комоде прављене по мери; конзолни столови; 

конструкције кревета; кревети; креденци за посуђе; 

кухињске витрине; кухињске комоде; кухињски ормари; 

кухињски ормарићи; наддушеци; намештај; намештај за 

децу; намештај за дневни боравак; намештај за кухињу; 

намештај за рачунаре; намештај за седење; намештај за 

спаваће собе; намештај за трпезарију; намештај израђен 

од дрвета или замене за дрво; намештај израђен од 

челичних цеви; намештај од дрвета; намештај од замене 

за дрво; намештај од метала; намештај од савијеног 

дрвета; намештај по наруџби; ноћни ормарићи; огледала 

[намештај]; ормани, креденци; основе за душеке; писаћи 

столови; подлоге за спавање; подлоге за спавање 

[душеци или јастуци]; подлоге за спавање [јастуци или 

душеци]; полице за намештај; полице за књиге; полице 

за складиштење; полице за ципеле; полице [намештај]; 

помоћни сточићи; прекривачи, јоргани, јастуци за 

кревете, осим постељине; радни столови; радни столови 

за рачунаре [намештај]; софе; софе на развлачење; 

столице; столови; сточићи за дневну собу; сточићи; 

сточићи за кафу; столови са ногарима; табуреи; 

тапацирани намештај; трпезаријске столице; 

трпезаријски столови; узглавља за кревете; фиоке 

[делови намештаја]; фиоке за намештај; фотеље; 

хоклице; ципеларници; чајни сточићи; чивилуци.   

(210) Ж- 2023-74 (220) 19.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Милан Ћендић/ Удружење АРЦ, Улица 158 

број 18, 32000, Чачак, RS 

(740) Марко Цвијовић, Страхињића бана 67,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.16; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена, златно жута  

(511) 29  месо; живина; месни екстрати и остале 

прехрамбене производе животињског порекла.  

32  пиво; негазиране воде; газиране воде; негазирани 

воћни сокови; газирани сокови; енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2023-75 (220) 23.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Дејан Поповић, Љубише Миодраговића 93, 

11000, Београд, RS 

(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.05; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 5  хлеб за дијабетичаре, прилагођен за 

медицинску употребу.  

30  хлеб; векне хлеба; хлеб без квасца; храна на бази 

овса.  
 

(210) Ж- 2023-77 (220) 23.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) PARK RENT & FLY DOO, Омладинских 

бригада 90б, 11070, Нови Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 18.05.01; 18.05.03; 24.17.25; 26.04.16; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, наранџаста   

(511) 35  услуге пословног управљања, нарочито 

пословног управљања паркиралиштима за 

аутомобиле.  

37  услуге ауто-перионица; услуге одржавања и 

поправке моторних возила.  

39  услуге паркирања возила; изнајмљивање паркинг 

места; изнајмљивање гаражних места; услуга 

паркирања на аеродромима; услуге превоза путника; 

изнајмљивање возила; пружање информација о реду 

летења авиона.  
 

(210) Ж- 2023-86 (220) 25.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Strong media networks d.o.o. Beograd, 

Боривоја Стојановића 45, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.05.01; 01.17.02; 01.17.03; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, сива, бела  

(511) 16  амбалажа за флаше од папира или картона; 

бележнице; бележнице, нотеси; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]; блокови [канцеларијски 

материјал]; вискозни папир за умотавање, украсни 

папир; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; дописнице, разгледнице; 

држачи за оловке; држачи списа, докумената 

[канцеларијски прибор]; етикете од папира или 

картона; заставе од папира; индекс регистри; 

индексне карте [канцеларијске]; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; карте; 

картон; каталози; коверте; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; 

кошуљице за списе; кутије за оловке; кутије за 

печате; књиге; књижице; лепљиве траке за папир или 

употребу у домаћинству; леци, флајери; магазини 

[периодични]; маркери [писаћи прибор]; материјал за 

обуку [изузев апарата]; материјали за писање; 

музичке честитке, разгледнице; новине; обележивачи 

за књиге; обрасци за прецртавање; оловке; оловке за 

цртање; оловке од дрвеног угља; папир; папир за 

копирање; папир за машине за снимање; папир за 

паковање; папир за писање; папир за радиограме; 

папир од пиринча*; папир за сликање и калиграфију; 

папир од пулпе, дрвене масе; папирне или картонске 

кутије; папирне кесе за стерилизацију медицинских 

инструмената; папирне копче; паус папир; пелир 

папир за копије [канцеларијски материјал]; пера; 

пера за туш; плакати од папира или картона; 

пластичне фолије за омотавање; пластичне кесе за 

одлагање животињског измета; пластична, мехураста 

амбалажа за паковање или умотавање; подметачи од 

папира; свеске; светлећи папир; слике; сребрни 

папир; спојени рамови [штампарски]; стоне салвете 

од папира; убруси за лице од папира; убруси од 

папира; траке за цигаре, за увијање цигарета; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фигурине направљене 

од кашираног папира; фолије за прецртавање; фолије 

од папира или пластике за одржавање влаге за 

паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; фотографије [штампане]; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; цртежи, скице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; шаблони [од папира]; 

шаблони за украшавање хране и напитака; шестари 

за цртање; шаблони, матрице за умножавање; 

школска опрема [свеске и прибор за писање]; 

школске табле; шнитови за шивење одеће; 

штампарске реглете.   

41  електронско издаваштво; забава посредством 

радија; издавање књига; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање 

видео рекордера; изнајмљивање видео трака; 

изнајмљивање играчака; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 

позоришних и телевизијског студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање 

кинематографских апарата; обука [тренирање]; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање 
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и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и 

спровођење концерата; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање 

костимираних забавних догађаја; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; организовање 

представа, свечаности [услуге импресарија]; 

организовање разгледања у пратњи водича; 

организовање спортских такмичења; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; организовање 

такмичења у лепоти; планирање забава [забава]; 

подучавање; припрема и вођење семинара; 

телевизијска забава; услуге агенција за продају 

карата [разонода]; услуге разоноде.  

42  ажурирање рачунарског софтвера; графички 

дизајн промотивног материјала; дигитализација 

докумената [скенирање]; научна и технолошка 

истраживања у вези са мапирањем патената; 

платформа као услуга [PaaS]; саветовање у области 

рачунарског софтвера; хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова].   
 

(210) Ж- 2023-87 (220) 25.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Јелена Буха, Хомољска 9/14, 11060, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.22  

(511) 25  женска уникатна модна одећа, нарочито: 

хаљине, сакои, панталоне, сукње, кошуље, блузе, 

венчанице, комбинезони, мантили, капути, купаћи 

костими.  

35  маркетиншке услуге везане за одећу; набавка 

уговора за куповину и продају роба и услуга; 

обезбеђивање онлине тржиста за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе.  

41  забава у виду модних приредби.  
 

(210) Ж- 2023-88 (220) 26.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Sotex MS DOO Novi Sad, Стевана Мусића 18, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Вања Симић, адвокат, Змај Јовина 26, спрат 2, 

локал 212, 21000, Нови Сад 

 

(540) 

 

(531) 01.05.02; 05.03.13; 05.03.15; 26.02.01; 26.02.05; 

26.07.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03  

(591) нијансе зелене  

(511) 9   аудиовизуелни апарати за обуку; рачунске 

машине; бројачи корака; бројачи; апарати за 

праћење, који нису за употребу у медицини; апарати 

за мерење раздаљине; апарати за мерење раздаљине; 

апарати за мерење удаљености; даљинометри; 

мерачи [инструменти за мерење]; апарати за мерење; 

индикатори нивоа воде; флуоресцентни екрани; 

пројектни екрани; мерни инструменти, електрични; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; мерачи 

километраже за возила; радио апарати; аудио и видео 

пријемници; рачунарска меморија, уређаји; апарати 

за прецизна мерења; мерни инструменти; рачунари; 

рачунарски програми, снимљени; апарати за пренос 

звука; апарати за репродуковање звука; звучни 

апарати и машине; магнетни диско ви; флопи 

дискови; видео рекордери; тастатуре за рачунаре; 

чипови [интегрисана кола]; компакт диско ви [аудио-

видео]; оперативни рачунарски програми, снимљени; 

компјутерске периферне јединице; рачунарски 

софтвер, снимљени; интерфејси за рачунаре; 

магнетни носиоци података; магнетне траке за 

рачунаре; микропроцесори; модеми; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; миш [рачунарска периферна опрема]; 

оптички читачи слова, симбола; оптички носиоци 

података; оптички дискови; процесори [централна 

јединица за обраду података]; централна јединица за 

обраду података [процесор]; читачи [опрема за 

обраду података]; електронски планери; диск 

драјвери за рачунаре; ноутбук рачунари; електронске 

табле за обавештења; видео екрани; видео телефони; 

електронске публикације које се могу преузимати; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

навигациони апарати за возила [путни рачунари]; 

датотеке слика које се могу преузимати; УСБ 

прикључци; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; преносиви мултимедијални читачи, 

плејери; лаптоп рачунари; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; читачи 

електронских књига; смартфони [паметни телефони]; 

таблет рачунари; компјутерски хардвер; мобилни 

телефони; дигитални знаци; паметне наочаре; 

паметни сатови; аудио интерфејси; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 
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графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; носиви рачунари; носиви 

монитори са видео дисплејем; видео пројектори; 

скупови података, снимљени или који се могу 

преузети; "хед-ап" дисплеј уређаји за возила; склопи 

ви паметни телефони; бежични преноси ви штампачи 

за употребу са лаптопом и мобилним уређајима.   

35  помоћ у пословном управљању; обавештења о 

пословима; услуге агенција за пружање пословних 

информација; анализе трошкова и цене коштања; 

дистрибуција рекламног материјала; пословно 

управљање и организационо саветовање; консултације 

У пословном управљању; презентација робе; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција узорака; стручне 

услуге о пословној ефикасности; истраживање 

тржишта; пословне процене; пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације У 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

рекламирање преко телевизије; услуге рекламних 

агенција; саветодавне услуге у пословном управљању; 

компјутерско управљање подацима; професионалне 

пословне консултације; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање пословних 

информација; промоција продаје за друге; прикупљање 

информација У компјутерске базе података; 

системација информација У компјутерским базама 

података; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

претраживање података У рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих лица; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

фактурисање; писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; производња рекламних 

филмова; маркетинг; услуге телемаркетинга; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; оглашавање 

плаћањем по клику [рау рег click оглашавање]; услуге 

посредовања у трговини; пословно управљање за 

независне пружаоце услуга; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; пружање 

пословних информација путем веб страница; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; развој концепта оглашавања; пословно 

управљање програмима за надокнаду за друге; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

управљање програмима лојалности потрошача; писање 

текстова за рекламне намене; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; услуге 

пословног посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; продукција 

емисија телевизијске продаје; продукција програма 

телевизијске продаје; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; циљни маркетинг; 

оглашавање на отвореном; маркетинг у оквиру 

издавања софтвера; услуге комерцијалног лобирања; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање профила 

потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које се 

односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; вођење пословних догађаја; услуге 

оглашавања за стварање идентитета бренда за друге; 

промоција производа преко инфлуенсера; маркетинг 

преко инфлуенсера. 38  слање порука; емитовање 

телевизијских програма; телефонске услуге; 

телефонске комуникације; комуникације мобилним 

телефонима; комуникација преко рачунарских 

терминала; пренос порука и слика посредством 

рачунара; пренос електронске поште; пружање 

информација у области телекомуникација; пејџинг 

услуге, радиом, телефоном или другим видом 

електронског комуницирања; изнајмљивање уређаја 

за слање порука; комуникација преко мреже 

оптичких влакана; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме; изнајмљивање 

телефона; сателитски пренос; услуге електронског 

билтена [телекомуникационе услуге]; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; услуге телеконференција; обезбеђење 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

форуми [причаонице] на друштвеним мрежама; 

омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пренос дигиталних датотека; бежично 

емитовање; услуге видеоконференција; пружање 

услуга онлајн форума; стриминг [проток] података; 

радио комуникације; пренос видео садржаја на 

захтев; пренос подкаст садржаја; изнајмљивање 

паметних телефона.  

42  хемијске анализе; бактериолошка испитивања; 

услуге из области хемије; хемијска испитивања; 

технолошка истраживања; испитивање материјала; 

геодетско мерење; рачунарско програмирање; 

геолошка испитивања терена; дизајнирање рачунарског 

софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; контрола 

квалитета; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; 
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поновно успостављање рачунарских података; 

одржавање рачунарског софтвера; анализе рачунарских 

система; дизајнирање рачунарских система; 

умножавање рачунарских програма; конвертовање 

података или докумената са физичких на електронске 

носаче; израда и одржавање веб страница за друге; 

хостинг рачунарских веб осим физичког конвертовања; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

изнајмљивање веб сервера; заштита од рачунарских 

вируса; истраживање у области заштите животне 

средине; обезбеђивање алата за претраживање 

[претраживача] на интернету; дигитализација 

докумената [скенирање]; пружање научних 

информација, савета и консултација које се односе на 

смањење емисије угљеника; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; саветовање о изради 

веб страница; софтвер у виду сервиса [SaaS]; 

саветовање у вези информационих технологија; сервер 

хостинг; чување резервне копије података ван мреже; 

електронско похрањивање података; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница; пружање 

виртуалних рачунарских система путем рачунарства 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; надгледање рачунарских система 

ради откривања неовлашћеног приступа или повреде 

података; развој софтвера у оквиру издавања софтвера; 

платформа као услуга [PaaS]; развој рачунарских 

платформи; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије јединствене 

пријаве за мрежне софтверске апликације; писање 

рачунарских кодова; технологије вештачке 

интелигенције; услуге аутентификације корисника 

коришћењем блокчејн технологије; услуге рачунарског 

програмирања за обраду података; услуге софтверског 

инжењеринга за обраду података.   

44  хортикултура; баштованство; изнајмљивање 

опреме за пољопривреду; услуге расадника; вздушно 

и површинско прскање ђубривима и другим 

пољопривредним хемикалијама; уништавање 

штеточина за пољопривреду, аквакултуру, 

хортикултуру и шумарство; уништавање корова; 

пејзажна архитектура; сађење дрвећа ради смањења 

емисије угљеника; услуге пошумљавања; услуге 

сузбијања штеточина у пољопривреди, аквакултури, 

хортикултури и шумарству; консултантске услуге у 

области виноградарства; узгајање биљака; орезивање 

дрвећа; пресађивање дрвећа; изнајмљивање 

баштенског прибора.  
 

(210) Ж- 2023-90 (220) 26.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Јелена Тодоровић, Јасмина 3, 11000, Београд, RS 

(740) Драган Псодоров, адвокат, Хаџи Мелентијева 46, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 24.17.05; 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17  

(511) 35  услуге агенција за пружање пословних 

информација; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; ажурирање огласних материјала; 

истраживање тржишта; изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање; оглашавање; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; услуге рекламних агенција; 

маркетиншка истраживања; пружање пословних 

информација; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; услуге претплате на новине 

за друге; рекламирање слањем наруџбеница; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; услуге набавке за 

трећа лица; услуге праћења штампе; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; услуге оглашавања за стварање 

идентитета бренда за друге. 

38  услуге електронског билтена; форуми 

[причаонице] на друштвеним мрежама.  

41  онлајн издавање електронских књига и часописа; 

електронско издаваштво; производња подкаста.   
 

(210) Ж- 2023-95 (220) 26.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard,  

Canonsburg, PA, 15317 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

EPISUP 

(511) 5  фармацеутски препарати који се примењују у 

виду инјекција код анафилатичких реакција; 

фармацеутски препарати; фармацеутски и 

медицински препарати; лекови; фармацеутски 

препарати за лечење алергија.  
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10  медицински инјектори течности; медицински 

апарати, инструменти и уређаји за уношење 

фармацеутских препарата у људски организам; 

апарати и инструменти који садрже фармацеутске 

препарате, супстанце и лекове; шприцеви за 

ињекције за медицинску употребу; медицински 

апарати, инструменти и уређаји; делови и прибор за 

поменуту робу.  
 

(210) Ж- 2023-98 (220) 27.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Завод за заштиту природе Србије, Јапанска 35, 

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 06.03.13; 06.19.01; 27.05.01; 27.05.10; 

27.07.01; 27.07.04; 28.05.00; 29.01.03; 29.01.04  

(591) тамно плава, зелена, светло плава  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе трошкова и цене коштања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; вођење књига 

[књиговодство]; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање; 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; обрада 

текста; обрачун пореза; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање на отвореном; оглашавање 

плаћањем по клику [pay per click оглашавање]; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање модних ревија у промотивне 

сврхе; организовање сајмова; писање радних 

биографија за друге; писање рекламних текстова; 

писање текстова за рекламне намене; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; 

пословна истраживања; пословне процене; пословно 

управљање за независне пружаоце услуга; пословно 

управљање за спортисте; пословно управљање за 

сценске уметнике; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; пословно 

управљање хотелима; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; привремено пословно управљање; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

припрема платних листи; продукција програма 

телевизијске продаје; производња рекламних 

филмова; промоција продаје за друге; промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

проналажење особља; професионалне пословне 

консултације; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање пословних информација; пружање 

пословних информација путем интернет странице; 

психолошко тестирање за избор запослених; развој 

концепта оглашавања; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко плаката; рекламирање преко телевизије; 
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рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне 

услуге у пословном управљању; састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе; 

секретарске услуге; системација информација у 

компјутерским базама података; стенографске 

услуге; стручне услуге о пословној ефикасности; 

тражење спонзорства; управљање програмима за 

путнике који често лете авионом; управљање 

програмима лојалности потрошача; уређивање 

излога; услуге агенција за запошљавање; услуге 

агенција за пружање пословних информација; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

медијима; услуге односа са јавношћу; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

услуге пописивања поклона; услуге поређења цена; 

услуге посредовања у трговини; услуге праћења 

конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге 

праћења штампе; услуге претплате на новине за 

друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје 

путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; 

услуге телефонског одговарања за одсутне 

претплатнике; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; услуге 

фотокопирања; фактурисање; финансијска ревизија; 

циљни маркетинг.  

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција филмова; дресирање животиња; 

електронско издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

уживо; извођење циркуских представа; издавање 

књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање 

опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума 

за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање видео трака; 

изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера; 

изнајмљивање опреме за играње; изнајмљивање 

опреме за осветљавање позоришних и телевизијскох 

студија; изнајмљивање позоришног декора; 

изнајмљивање радио и телевизијских апарата; 

изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање спортских терена; изнајмљивање 

сценског декора; изнајмљивање тренажних 

симулатора; изнајмљивање уметничких дела; 

изнајмљивање филмова; испити из области 

образовања; испитивање обучености корисника за 

управљање дроновима; клупске услуге [забавне или 

образовне]; компоновање музике; културне, 

образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

образовање у интернатима; образовне услуге које 

пружају асистенти за лица са посебним потребама; 

обука [тренирање]; обука гимнастике; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање и вођење 

образовних форума уживо; организовање и 

спровођење концерата; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање 

костимираних забавних догађаја; организовање 

лутрије; организовање модних ревија за забавне 

сврхе; организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова*; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

превођење; пренос знања и искуства [обучавање]; 

приказивање филмова у биоскопима; припрема и 

вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

продукција музике; продукција представа; 

продукција радио и телевизијских програма; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање информација 

које се односе на рекреативне активности; пружање 

корисничких оцена у забавне и културне сврхе; 

пружање корисничких прегледа у забавне и културне 

сврхе; пружање услуга аутомата за аркадне игрице; 

пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга 

у области образовања; режирање филмова, осим 

рекламних филмова; резервисање седишта за 

приредбе, свечаности; религијско образовање; садо 

обука [подучавање о чајној церемонији]; снабдевање 

опремом за рекреацију; снимање видеорекордером; 
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стављање на располагање игралишта и опреме за 

голф; телевизијска забава; титловање; тумачење 

језика знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге бојења лица; услуге диск џокеја; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге дискотека; услуге забаве које пружају 

кампови за одмор; услуге забавних паркова; услуге 

забављача; услуге зоолошких вртова; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге калиграфије; услуге караока; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

модела за уметнике; услуге монтаже видео записа за 

манифестације; услуге музеја [презентације, 

изложбе]; услуге ноћних клубова [забава]; услуге 

обданишта; услуге образовања које пружају школе; 

услуге обуке које се пружају путем симулатора; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација, које се не могу преузимати; услуге 

позајмљивања књига у библиотекама; услуге 

покретне библиотеке; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

пружања обуке; услуге разоноде; услуге 

репортерског извештавања; услуге синхронизовања; 

услуге спортских кампова; услуге спортских 

објеката; услуге студија за снимање; услуге технике 

осветљења за манифестације; услуге тонске технике 

за манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(210) Ж- 2023-99 (220) 27.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Мане Поткоњак , Вељка Дугошевића 27/з/5, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Милош С. Милинковић, Косте 

Главинића 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.06.03; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) наранџаста, црна, бела  

(511) 35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; оглашавање; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; компјутерско управљање подацима; 

професионалне пословне консултације; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; организовање сајмова; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; маркетинг; изнајмљивање 

продајних штандова.   

41  дресирање животиња; организовање такмичења; 

образовне услуге, услуге пружања обуке; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; организовање спортских такмичења; 

практична настава; организовање и вођење 

радионица; електронско издаваштво.   

44  узгој животиња; услуге неге животиња.   
 

(210) Ж- 2023-100 (220) 27.01.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) OVS S.P.A., Via Terraglio 17, 30174 Venezia (VE), IT 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

STEFANEL 

(511) 35  услуге оглашавања; услуге припреме 

рекламних кампања; услуге маркетиншке кампање; 

услуге анализе оглашавања; услуге истраживања 

оглашавања; маркетиншке услуге; услуге пословног 

менаџмента; услуге пословне администрације; 

малопродајне услуге и малопродајне онлајн услуге 

које се односе на одећу, обућу, покривала за главу, 

торбе, ручне торбе, кожу и имитације коже, 

животињске коже и крзна, ковчеге, путне торбе, 

кофере, кишобране и сунцобране, штапове за 

ходање, бичеве, ужад и седларску робу, огрлице, 

поводце и одећу за животиње; услуге управљања 

радњама робе широке потрошње; услуге продавница 

и аутлет продавница; услуге франшизе; 

организација, рад и надзор шема лојалности купаца, 

извлачења награда, подстицајних и промотивних 

шема, укључујући и путем интернета.  
 

(210) Ж- 2023-143 (220) 02.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Mylan Ireland Limited, Unit 35/36, Grange 

Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, IE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

IGZELYM 

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење кардиоваскуларних болести; 

фармацеутски препарати за превенцију 

атеротромботичких догађаја.  
 

(210) Ж- 2023-150 (220) 02.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 
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(731) Косара Дангић Мелентијевић,  

Андре Николића 004/3, 11000, Београд, RS 

(740) Анђелка Радовановић, адвокат, Ресавска 84/3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.09.12; 09.07.01; 16.03.13; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, црвена, црна  

(511) 32  пиво.  
 

(210) Ж- 2023-152 (220) 02.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Jacopo Renzetti, Albocacer nº 2 - Pta. 19,  

46020, Valencia, ES 

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

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.09.08; 19.07.01; 25.01.15; 25.01.18; 27.05.01 

(554) Тродимензионални знак  

(511) 33  алкохолна пића, осим пива.  
 

(210) Ж- 2023-156 (220) 02.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Саша Васић, Његошева 61, 11000, Београд, RS 

(740) Андријана Поповић, Његошева бр.54/I,  

11000, Београд 

(540) 

GLOBAL ORDER 

(511) 35  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

43  спортске и културне активности.  

(210) Ж- 2023-157 (220) 02.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Андрија Милошевић and Александра Томић, 

Паштровићева 61, 11000, Београд, RS i 

Паштровићева 61, 11000, Београд, RS 

(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.10; 01.01.15; 26.04.13; 26.04.17; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 

27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 28.05.00; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 36  прикупљање добротворних донација и 

средстава у добротворне сврхе, за друге; 

прикупљање прилога за добротворне фондове; 

сакупљање новчаних донација за добротворне сврхе; 

прикупљање средстава у добротворне сврхе путем 

позоришних представа и музичких концерата; 

пружање стипендија за уметност и образовање.  

41  позоришна продукција; забава у виду 

позоришних представа; изнајмљивање позоришних 

костима; приказивање позоришних представа; 

продукција позоришних наступа; режирање 

позоришних представа; резервисање карата за 

позоришне представе; услуге позоришне, музичке, 

телевизијске, радијске и филмске забаве; уређивање 

публикација; издавање електронских публикација; 

он-лајн публикације електронских књига; 

организовање, продукција, представљање и вођење 

музичких концерата, фестивала, турнеја и других 

музичких и културних наступа, догађаја и 

активности; организовање и вођење филмских 

фестивала; академије [образовне]; електронске 

публикације текстова и штампаног материјала, осим 

рекламних текстова, на интернету; резервација 

седишта за приредбе и резервација карата за 

позориште; резервација карата и услуге резервисања 

за забавне, спортске и културне догађаје; 

изнајмљивање опреме, апарата и сценографије за 

позоришне позорнице или телевизијске студије.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  
 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2023/3a 

Intellectual Property Gazette  2023/3a 

82 ЗИС / RS / IPO 

 

(210) Ж- 2023-159 (220) 02.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Нина Раковић, Бежанијских илегалаца 43, 

11000 Београд, RS 

(740) Душан Делић, адвокат, Стевана Дукића 7, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11  

(511) 3  Немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

немедицинска средства за чишћење зуба; парфимеријски 

производи, етарска уља; средства за бељење и друге 

супстанце за прање веша; 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, 

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.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.   
 

(210) Ж- 2023-162 (220) 03.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) LANDEWYCK TOBACCO S.A., 31 rue de 

Hollerich, L-1741 LUXEMBOURG, LU 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.12; 

27.05.15; 27.05.17  

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

намирнице и дијететске супстанце за медицинску 

или ветеринарску употребу; цигарете без дувана за 

медицинску употребу.  

9  електронске компоненте за е-цигарете; сензори за 

електронске цигарете; чип картице и контактни чипови.  

34  дуван; сиров и прерађен дуван; дуван за пушење; 

бурмут; дуван за жвакање; биљне мешавине за 

пушење; цигаре, цигарете, цигарилоси; биљне 

цигарете; папир за цигарете; табакере за цигарете; 

дуван у комаду и дуван у ролнама; шибице; артикли 

за употребу са дуваном; упаљачи за пушаче; кутије 

за цигаре и цигарете, које нису од племенитих 

метала; табакере за цигаре и цигарете, које нису од 

племенитих метала; филтери за дуван; филтери за 

цигарете; готове празне цигарете са филтером; 

усници за цигарете.  
 

(210) Ж- 2023-163 (220) 03.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) LENIDI MONOPROSOPI A.E., 67 Tzavela str., 

15231 , Halandri, Athens, GR 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, светло златна, тамно златна  

(511) 3  парфеми, етарска уља, козметика, восак за 

депилацију, свеће за масажу за козметичку употребу. 

4 свеће, мирисне свеће, мирисне свеће за 

ароматерапију.  

35  услуге малопродаје у вези са парфемима, 

етарским уљима, козметиком, воском за депилацију, 

свећама за масажу за козметичку употребу, свећама, 

мирисним свећама, мирисним свећама за 

ароматерапију, услуге онлајн малопродаје у вези са 

парфемима, етарским уљима, козметиком, воском за 

депилацију, свећама за масажу за козметичку 

употребу, свећама, мирисним свећама, мирисним 

свећама за ароматерапију, услуге онлајн 
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малопродајних продавница у вези са парфемима, 

етарским уљима, козметиком, воском за депилацију, 

свећама за масажу за козметичку употребу, свећама, 

мирисним свећама, мирисним свећама за 

ароматерапију, оглашавањем, презентацијом робе, 

услугама управљања продајом, изнајмљивањем 

продајних штандова, презентацијом производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало, 

промоцијом робе за друге.   

44  хигијенска заштита и нега лепоте за људе, нега 

тела и лица, козметички ласерски третман, услуге 

салона лепоте, услуге ароматерапије, масажа.  
 

(210) Ж- 2023-164 (220) 03.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Државна лутрија Србије д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.09; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена,бела  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-165 (220) 01.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Александар Апић, Гагаринова 16/10,  

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

Paragon 

(511) 29  месо; јестиве масти; сухомеснати произоди.  

32  пиво; енергетска пића; коктели на бази пива.  

43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге ресторана; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; услуге 

барова; прављење скулптура од хране; декорисање 

хране; информације и савети у вези са припремањем 

оброка; услуге личног шефа кухиње; услуге 

ресторана који нуде храну за понети; услуге 

оцењивања хране.  

(210) Ж- 2023-166 (220) 01.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Истраживачко развојни институт за 

вештачку интелигенцију Србије, Фрушкогорска 1, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.09; 29.01.04  

(591) плава  

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, аудиовизуелни, за мерење, 

сигнализацију, откривање, тестирање, инспекцију и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; рачунари и периферни рачунарски 

уређаји; опрема за аудиовизуелне и информационе 

технологије; апарати и инструменти за научна 

испитивања у лабораторијама; апарати за обуку и 

симулаторе, лутке за реанимацију, симулаторе за 

управљање и контролу возила; апарати и 

инструменти за контролу и праћење летелица, 

пловила и беспилотних возила, навигациони 

инструменти, трансмитери, компаси за мерење, gps 

апарати, апарати за аутоматско управљање за возила; 

носиви уређаји за мерење активности; командне 

палице за употребу са рачунаром, кациге за 

виртуелну стварност, паметне наочаре; уређаји за 

електричне и електронске ефекте за музичке 

инструменте; лабораторијски роботи, роботи за 

наставу, роботи за сигурносни надзор, хуманоидни 

роботи са вештачком интелигенцијом за употребу у 

научном истраживању.  

11  уређаји и инсталације за контролу окружења; 

апарати и инсталације за осветљавање, уређаји и 

инсталације за климатизацију, вентилацију и 

снабдевање водом.  

38  услуге телекомуникација, услуге емитовања и 

преноса података; пренос видео садржаја на захтев; 

пренос дигиталних фајлова и електронске поште; 
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обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; радио и телевизијско емитовање; 

услуге телефонске и гласовне поште; услуге 

телеконференција и видеоконференција.  

41  образовне услуге; припремање обуке; издавачке 

услуге; пружање услуга у области образовања, 

нарочито услуге високошколског образовања, 

организовање и вођење конференција, конгреса и 

симпозијума у образовне сврхе.  

42  научне и технолошке услуге, услуге истраживања 

и пројектовања у области информационе 

технологије, вештачке интелигенције, 

биотехнологије, медицине, телекомуникација и 

енергетике; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; у слуге техничких консултација 

везане за рачунарски хардвер, софтвер и периферне 

рачунарске уређаје; у слуге техничких консултација 

у области рачунарске и интернет безбедности и 

услуге шифровања података; услуге научних 

лабораторија; у слуге инжењерства, компјутерског 

програмирања; у слуге инжењера и научника који се 

баве проценама, предвиђањима, истраживањем и 

израдом извештаја у области информационе 

технологије, вештачке интелигенције, 

биотехнологије, телекомуникација и енергетике; 

саветовање у области вештачке интелигенције, 

информационих технологија.   
 

(210) Ж- 2023-167 (220) 03.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Bausch+Lomb Netherlands B.V., Koolhovenlaan 110, 

Schiphol-Rijk, 1119 NH, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

MINIMS 

(511) 5  масти и капи за очи.  
 

(210) Ж- 2023-168 (220) 03.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Bausch+Lomb Netherlands B.V., Koolhovenlaan 110, 

Schiphol-Rijk, 1119 NH, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

Минимс 

(531) 28.05.00  

(511) 5  лекови, офталмолошки препарати, наиме 

масти и капи за очи.  
 

(210) Ж- 2023-169 (220) 03.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

 

(731) Државна лутрија Србије д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.09; 09.07.25; 24.09.03; 27.05.01; 27.05.17; 

28.05.00; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-171 (220) 03.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(300) UK00003830391  16.09.2022.  UK. 

(731) SOFTLINE HOLDING PLC, Kosta Сharaki 11, 

3rd floor, Office 302, Limassol, 3041, CY 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

NOVENTIQ 

(511) 9  компјутерски софтвер; софтвер за обраду 

података; аналитички софтвер; софтвер за анализу 

трошкова маркетинга; софтвер за анализу пословних 

података; софтвер за управљање медијима; 

компјутерски софтвер за анализу тржишних 

информација; електронске публикације које се могу 

преузети; компјутерски програми који се могу 

преузети; опрема за обраду података; компјутерске 

софтверске апликације, које се могу преузети; 

компјутери; компјутерски програми, кодирани; 

компјутерски оперативни програми; музичке 

датотеке које се могу преузети; сликовне датотеке 

које се могу преузети; компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер за чување екрана, снимљен 

или за преузимање; рачунарски хардвер; 

компјутерски миш; подлоге за миш; тастатуре; 

мишеви за компјутере; слушалице; усб меморије; 

заштитне фолије прилагођене паметним телефонима; 

футроле за паметне телефоне; навлаке за лаптоп; 

поклопци за таблет рачунаре. 

35  онлајн малопродајне услуге везане за продају 

компјутерског хардвера, компјутерског миша, 
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подлога за миш, тастатура, мишева за компјутер, 

слушалица, усб меморије, заштитних фолија 

прилагођених за паметне телефоне, навлака за 

лаптопове, поклопаца за таблет рачунаре, 

компјутерских монитора, компјутера, таблет 

рачунара; пословно саветовање; анализа пословања; 

маркетинг; оглашавање; услуге консалтинга из 

области пословног маркетинга; промотивни 

маркетинг и пословне консултације, услуге анализе, 

евалуације, стратегије, саветодавне, консултантске и 

административне услуге из области софтвера; 

обезбеђивање онлајн пословних именика који садрже 

девелопере софтвера и софтверске апликације; 

организовање и вођење пословних изложби и сајмова 

у комерцијалне и рекламне сврхе; управљање 

комерцијалним пословањем; обезбеђивање 

комерцијалних информација из области развоја 

софтвера, управљање софтверском имовином, 

набавка софтвера, управљање животним циклусом 

софтвера, техничка подршка софтвера, услуге 

информационих технологија и имплементације 

софтвера; савети за обављање комерцијалних 

трансакција; консултантске услуге у вези са 

набавком робе и услуга, посебно из области 

софтверских лиценци; услуге пословног консалтинга 

у вези с информационом технологијом, наиме, 

анализа релевантне публике, увид у потрошаче, 

ослушкивање друштва, наука о подацима и 

инжењеринг података, дигитална аналитика, 

оркестрација података и монетизација података; 

комерцијално управљање апликацијама као и 

софтвером и веб страницама из области 

лиценцирања софтвера и управљања софтверским 

уговорима и набавке софтверских лиценци, 

обезбедјивање пословних података; управљање 

базом података; услуге управљања базом података 

електронским путем; пружање информација и 

консултација из области управљања подацима; 

информационе, консултантске и саветодавне услуге 

у вези са свим горе наведеним.  

41  образовне услуге; организовање и одржавање 

радионица, семинара, курсева и часова у образовне 

сврхе; организовање и одржавање курсева, семинара, 

радионица и часова из области развоја и 

имплементације рачунарског софтвера, употребе 

рачунарског софтвера, пословања и пословних 

операција; развој едукативних материјала за потребе 

трећих лица из области развоја и имплементације 

компјутерског софтвера, употребе компјутерског 

софтвера, пословања и пословних операција; 

организовање и одржавање конференција из области 

пословања и пословног управљања; информационе, 

консултантске и саветодавне услуге у вези са свим 

горе наведеним.  

 

 

42  консултантске услуге из области информационих 

технологија (ит); управљање компјутерским 

пројектима из области електронске обраде података; 

консултантске услуге из области компјутерских 

мрежа и апликација у облаку; консултантске услуге у 

вези са инфраструктуром и архитектуром 

информационих технологија; пројектовање и развој 

компјутерског хардвера и софтвера; обезбеживање 

привременог коришц́ења онлајн компјутерског 

софтвера, који се не може преузети, за управљање 

софтверским портфељем, софтверско лиценцирање и 

управљање уговорима, управљање софтверском 

имовином, набавка софтвера, управљање животним 

циклусом софтвера, управљање софтверским 

ресурсима и ресурсима у облаку и управљање 

потрошњом за софтверске ресурсе и ресурсе у 

облаку; рачунарство у облаку посредством софтвера; 

повраћај компјутерских података; одржавање 

компјутерског софтвера; анализа компјутерских 

система; инсталација компјутерског софтвера; 

конверзија компјутерских програма и података, осим 

физичке конверзије; услуге заштите од 

компјутерских вируса; софтвер као услуга [саас]; 

електронско складиштење података; пружање 

информација у вези са компјутерском технологијом 

и програмирањем путем веб странице; консултантске 

услуге из области компјутерске технологије; 

консултантске услуге из области телекомуникацијске 

технологије; консултације о компјутерској 

безбедности; прац́ење рачунарских система ради 

откривања кварова; консултантске услуге које се 

односе на интернет безбедност; саветовање о 

безбедности података; услуге шифровања података; 

прац́ење компјутерских система за откривање 

неовлашц́еног приступа или повреде података; 

платформа као услуга (паас); развој рачунарских 

платформи; услуге аутентификације корисника 

коришћењем технологије јединствене пријаве за 

софтверске апликације на мрежи; инсталација, 

одржавање, поправка и сервисирање компјутерског 

софтвера; информационе, консултантске и 

саветодавне услуге у вези са свим горе наведеним.  
 

(210) Ж- 2023-182 (220) 06.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Душко Трајковић; Бобан Стојанов and 

Душан Миркуловски, Теодора Херцла 25,  

11080, Земун-Београд, RS; Водоводска 169а,  

11147, Београд-Чукарица, RS i Новоградска 39г,  

11080, Земун-Београд, RS 

(540) 

МУДРИША 

(531) 28.05.00  
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(511) 9  aпарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење.  

38  услуге које омогућавају најмање једном лицу да 

комуницира са другим, као и услуге емитовања и 

преноса података. нарочито: пренос видео садржаја 

на захтев; пренос дигиталних фајлова и електронске 

поште; обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; радио и телевизијско емитовање; 

пружање услуга причаоница и форума на интернету; 

услуге телефонске и гласовне поште; услуге 

телеконференција и видеоконференција.   

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности. услуге које се 

састоје од свих облика образовања или обуке, услуге 

чији је основни циљ забава, разонода или рекреација 

људи, као и представљање јавности уметничких дела 

визуелне уметности или литературе у културне или 

образовне.  
 

(210) Ж- 2023-184 (220) 06.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) PIAGGIO & C. S.P.A., Viale rinaldo piaggio 25, 

56025 , Pontedera, Pisa, IT 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

VESPA RACING SIXTIES 

(511) 12  возила на два точка, на три точка и на 

четири точка; скутери с електричним погоном; 

електрични тротинети [возила]; каросерије за возила; 

кочнице за возила; затварачи за резервоаре горива за 

копнена возила; мреже за пртљаг за возила; 

покривачи седишта за возила; опруге за амортизере 

за возила; амортизери суспензије за возила; шасије за 

возила; седишта за возила; пнеуматске гуме; спољни 

омотачи пнеуматских гума; опрема против клизања 

за гуме за возила; лепљиве гумене закрпе за 

поправку унутрашњих гума; пумпе за гуме за 

бицикле и мотоцикле; опрема за поправку 

унутрашњих гума, наиме закрпе за поправљање 

гума; фелне за точкове возила; вентили за гуме 

возила; ваздушни јастуци који се користе као 

сигурносни делови за аутомобиле ; електрични 

упаљачи цигарета за копнена возила; уређаји за 

заштиту од крађе за возила; против-провални аларми 

за возила; сирене за возила; сигурносна седишта за 

децу за возила; звонца за бицикле; ногари за бицикле 

и мотоцикле; блатобрани; показивачи смера за 

возила; оквири за бицикле и мотоцикле; носачи 

пртљага за возила; педале за бицикле и мотоцикле; 

ретровизори; навлаке за седишта за бицикле и 

мотоцикле; торбе прилагођене за седишта бицикла и 

мотоцикла; седишта за бицикле и мотоцикле; мотори 

за копнена возила; електрични мотори за копнена 

возила; торбе посебно прилагођене за мотоцикле, 

наиме торбе за резервоар, торбе за наслоне за 

седишта, торбе које се причвршћују на задњи део 

возила, бочне тврде торбе, горње тврде торбе.  
 

(210) Ж- 2023-185 (220) 06.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) NVF DOO Beograd, Балканска 35-39/2/10, 

11030, Београд, RS 

(740) Марко Љушић, адвокат, Балканска 35-39, 

11030, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, сива, бела  

(511) 36  осигурање од последица несрећног случаја; 

зајмови на рате; услуге актуара; изнајмљивање 

некретнина; посредовање на берзи; услуге кредитних 

агенција; услуге агенција за промет некретнина; 

посредовање у промету некретнина; услуге агенција 

за наплату дугова; посредовање у осигурању; 

финансијске услуге при царинском пословању; 

услуге осигурања; банкарске услуге; процена 

некретнина; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; инвестициони фондови; инвестирање 

капитала; услуге давања гаранције; услуге 

мењачница; издавање путничких чекова; клириншки 

послови [финансије]; услуге клиринга [финансије]; 

услуге чувања у сефовима; организовање новчаних 

прикупљања; финансирање зајмова; фискално 

процењивање; финансијске процене [осигурање, 

банкарство, некретнине]; факторинг; услуге 

повереништва; фидуцијарни послови; услуге 

финансирања; финансијско управљање; услуге 

залагаоница; управљање непокретностима; 
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управљање стамбеним зградама; осигурање од 

пожара; најам апартмана; изнајмљивање 

пољопривредних газдинстава; здравствено 

осигурање; поморско осигурање; банкарске 

хипотеке; услуге штедионица; финансирање 

куповине на лизинг; финансирање закупа; 

посредовање у промету са хартијама од вредности; 

осигурање живота; услуге агенција за изнајмљивање 

смештаја [станова]; финансијске анализе; процена 

антиквитета [ старина]; процена уметничких дела; 

провера чекова; финансијске консултације; 

консултације о осигурању; обрада плаћања извршен 

их кредитним картицама; обрада плаћања извршених 

платним картицама; електронски пренос средстава; 

пружање финансијских информација; пружање 

информација о осигурању; процена накита; 

нумизматичка процена; убирање најамнине 

[станарине]; процена поштанских марака; издавање 

вредносних бонова; депозит драгоцености; нотирање 

цена на берзи; издавање кредитних картица; 

издавање пословног простора [непокретности]; 

финансијско спонзорисање; онлајн банкарство; 

услуге пословне ликвидације, финансијске; процена 

накада штете [финансијска процена]; обавештења о 

карбон кредитима; финансиско вредновање 

непосеченог дрвета; финансијска процена 

непосеченог дрвета; финансијска процена вуне; 

позајмљивање уз заложно обезбеђење; услуге 

фондова узајамне помоћи; услуге берзанског 

посредовања; организовање финансирања за 

грађевинске пројекте; пружање информација о 

финансијама путем веб странице; финансијско 

управљање исплатама надокнада за друге; 

инвестирање средстава; трговање акцијама и 

обвезницама; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; услуге 

јемства; изнајмљивање заједничких канцеларија за 

рад; финансијске процене одговора на позиве за 

подношење понуда; финансијска истраживања; 

услуге у вези са некретнинама; електронски пренос 

крипто имовине; финансијска процена 

интелектуалне својине; услуге плаћања 

електронским новчаником; финансијска размена 

крипто имовине.  

39  пратња путника; водоснабдевање; ваздушни превоз; 

превоз амбулантним колима; превоз аутобусом; услуге 

вуче возила у квару; изнајмљивање аутомобила; превоз 

аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким 

бродовима; изнајмљивање чамаца; ледоломачке услуге; 

превоз камионом; спасавање бродова; услуге превоза 

робе тегљачем; превоз колицима на тегљење; 

железнички транспорт; изнајмљивање коња за превоз; 

испорука пошиљки; услуге ношења терета од стране 

носача; паковање робе; посредовање у вези са 

бродовима; организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; истовар терета; испорука робе; 

складиштење робе; дистрибуција воде; дистрибуција 

електричне енергије; управљање бранама канала; 

услуге паркирања возила; складиштење; изнајмљивање 

складишта; трајектни превоз; речни превоз; бродски 

превоз робе; услуге комерцијалног превоз а терета; 

изнајмљивање гаража, цевоводни транспорт; 

изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање 

просторија за хлађење; изнајмљивање хладњача за 

храну; изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; превоз бродом; организовање превоза за 

туристичка путовања; превоз путника; пилотирање; 

тегљење; подизање потопљених бродова; резервисање 

места за путовања; услуге спашавања [транспорт], 

такси превоз; трамвајски превоз; шпедиција; поморски 

превоз; превоз блиндираним колима; превоз туриста; 

превоз и складиштење отпада; превоз и складиштење 

смећа; селидбене услуге; складиштење чамаца, 

бродова; посредовање у услугама шпедиције; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација у вези са 

услугама складиштења; пружање информација о 

транспорту; изнајмљивање ронилачких звона; 

изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање пртљажника 

за кров возила; резервација превоз а; путничке 

резервације; подводна спасавања; умотавање, 

амбалажирање робе; достава порука [ курирска 

служба]; достава новина; достављање штампе; достава 

робе нарученом поштом; испорука енергије; 

изнајмљивање тркачких аутомобила; изнајмљивање 

инвалидских колица; услуге лучких радника; физичко 

складиштење електронских података и докумената; 

лансирање сателита за друге; испорука цвећа; 

франкирање поште; пружање информација о 

саобраћају; изнајмљивање замрзивача; услуге 

флаширања [ пуњење боца]; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; изнајмљивање 

ваздухоплова; превоз робе баржама; изнајмљивање 

путничких аутобуса; изнајмљивање мотора 

ваздухоплова; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

изнајмљивање навигационих система; пружање 

упутства о вожњи у сврху путовања; паковање 

поклона; изнајмљивање трактора; прикупљање 

рециклираних производа [транспорт], изнајмљивање 

електричних винских подрума [транспорт]; 

допуњавање банкомата готовином; услуге заједничког 

коришћења аутомобила [кар шеринг]; допуњавање 

аутомата за продају; складиштење пртљага; уговарање 

услуга путничког превоза за друге коришћењем 

мрежне апликације; пилотирање цивилним дроновима; 

припремање путних виза и путних исправа за лица која 

путују у иностранство; услуге заједничког путовања 

аутомобилом [карпулинг]; привремено складиштење 

кључева; изнајмљивање дронова за фотографисање; 
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прикупљање кућног и индустријског отпада и смећа; 

изнајмљивање ормарића за одлагање ствари; лоцирање 

и праћење људи за потребе транспорта; услуге превоз а 

правних докумената; превоз жичаром; изнајмљивање 

сигурносних ауто-седишта за децу; гардеробне услуге; 

изнајмљивање дронова за надзор; изнајмљивање 

дронова за безбедност; лоцирање и праћење терета за 

потребе транспорта; транспорт ухваћеног угљен 

диоксида за друге; услуге претплате на аутомобиле.  
 

(210) Ж- 2023-204 (220) 09.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) Државна лутрија Србије д.о.о. Београд, 

Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.20; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) жута, црна, бела  

(511) 28  игре и играчке; гимнастички и спортски 

артикли; украси за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2023-213 (220) 10.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

UROXEN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-273 (220) 23.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут бб, 

26300, Вршац, RS 

(540) 

DISED 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2023-274 (220) 23.02.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут бб, 

26300, Вршац, RS 

(540) 

TODIUR 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2023-362 (220) 08.03.2023. 

 (442) 15.03.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

VENOSMIN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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